Produktkatalog

P

roxident AB, utvecklar, säljer och marknadsför
dentalprodukter till apotek, tandvården och vårdsektorn. Mer än 25 års erfarenhet, hög kompetens

och ett nära samarbete med branschledande tandläkare,
tandhygienister, produktutvecklare och forskare gör att vi kan
utveckla moderna produkter som möter kundernas högt ställda
krav på kvalitet, funktion och design.
Extra stolta är vi över vår svensktillverkade munvårdsserie

Proxident Daily, för förebyggande munvård och Proxident Care,
vår serie med vårdnära produkter. För att erbjuda ett komplett
sortiment tillhandahåller vi även andra kända varumärken,
hjälpmedel och tillbehör för god munvård. Dessa finner du
under vårt sortiment Proxident Extras.

Välkommen till Proxident AB.

Proxident Care är vår munvårdsserie för personer med särskilda behov. Produkterna är
anpassade för att öka livskvaliteten och underlätta rutinerna för dem som behöver extra hjälp
med den dagliga munvården. Proxident Care säljs på apotek, i nätbutiker och inom tandvården.
Proxident Munfuktgel

Proxident Munfuktgel

med mild pepparmintsmak

utan smakämnen

Proxident munfuktgel med mild pepparmintsmak, fuktar och lindrar torra munslemhinnor.
Den är baserad på naturbetain som ger en
fuktighetsbevarande effekt och xylitol för att
förebygga karies. Smart förpackning med
pump gör den enkel och hygienisk att använda.

Proxident munfuktgel utan smak, fuktar och
lindrar mycket torra och känsliga munslemhinnor.
Den är baserad på naturbetain som ger en
fuktighetsbevarande effekt och xylitol för att
förebygga karies. Smart förpackning med pump
gör den enkel och hygienisk att använda.

Munfuktgel 50 ml
pepparmint

Munfuktgel* 500 ml
pepparmint

15-pack

Art nr 2101

1 st

Art nr 2103

Munfuktgel 50 ml
utan smak

Munfuktgel* 500 ml
utan smak

15-pack

Art nr 2100

1 st

Art nr 2102

* Lansering 2017

* Lansering 2017

Proxident Munspray

Proxident Munspray

salivstimulerande, med fluor och pepparmint

smörjande

Proxident Munspray fuktar torra munslemhinnor
och ger en fräsch smak i munnen. Proxident
Munspray innehåller buffrad äppelsyra som
stimulerar salivproduktionen samt fluor (42 ppm)
och xylitol för att förebygga karies.
Innehåll 50 ml.

Proxident Munspray med smörjande solrosolja är anpassad för mycket torra och
känsliga munslemhinnor. Den har en mild
smak av solrosolja och kan sväljas.
Innehåll 50 ml.

Munspray

salivstimulerande

15-pack

Munspray

Art nr 2501

smörjande

15-pack

Art nr 2505

Proxident Tandkräm
för torr och känslig mun

Proxident Tandkräm
för torr och känslig mun

med mild pepparmintsmak

utan smakämnen

Proxident tandkräm är extra mild och speciellt
anpassad för personer med känsliga munslemhinnor. Den har en mild smak av pepparmint
och innehåller fluor (1450 ppm) och xylitol.
Proxident tandkräm skummar inte och innehåller
inga färg- och konserveringsmedel eller SLS
(sodium lauryl sulfat). Innehåll 75 ml.

Proxident tandkräm utan smakämnen, är extra
mild och speciellt anpassad för personer
med mycket känsliga munslemhinnor. Neutral
i smaken och innehåller fluor (1450 ppm) och
xylitol. Tandkrämen skummar inte och innehåller
inga färg- och konserveringsmedel eller SLS
(sodium lauryl sulfat). Innehåll 75 ml.

Tandkräm

pepparmintsmak

8-pack

Art nr 5070

Tandkräm

utan smakämnen

8-pack

Art nr 5080

Proxident Tuggummi
Proxident Tuggummi för torr mun har en mycket mild pepparmintsmak
och innehåller naturbetain som ger en fuktighetsbevarande effekt
samt fluor och xylitol för att förebygga karies.
För vuxna och barn över 12 år.
Tuggummi för torr mun, 10 st

15 st pack

Art nr 5075

1 st

Art nr 5077

Tuggummi för torr mun*, 100 st
* Lansering 2017

Proxident Läppbalsam
Proxidents vårdande läppbalsam är anpassat för mycket torra
och nariga läppar. Innehåller bl a mjukgörande och vårdande
olivoljor, squalane och sheasmör.

Läppbalsam

30 pack

Art nr 5076

Proxident Munvårds-set
Proxident Munvårds-set är en samlingsförpackning anpassad
för personer som har svåra besvär av torr och känslig mun
och som behöver hjälp med sin munvård av anhörig
eller vårdpersonal.

Munvårds-set

1 st

Art nr 5006

Proxident Demobox
Proxident Demobox är en sorteringskartong med
ett urval av våra produkter för torr och känslig mun
samt engångsskedar. Framtagen för att användas
på klinker/avdelningen för att visa och låta patienter
prova produkter i vårt sortiment.

Proxident Demobox

1 st

Art nr 2000

Proxident Muntork

Proxident Muntork
salivstimulerande,
med fluor och pepparmint

Proxident extra mjuka Muntork fuktar torra
munslemhinnor och ger en fräsch smak
i munnen. Den stimulerar salivproduktionen
och innehåller fluor och xylitol för att förebygga karies. För engångsbruk.

Muntork

salivstimulerande

12 st/2-pack

Art nr 3605

SMALL

LARGE

Proxident extra mjuka muntork är ett enkelt och hygieniskt
hjälpmedel vid munvård. Användbar såväl vid rengöring
som vid behandling med flytande lösningar och återfuktning
av munhålan. Muntork L är mycket mjuk och suger
upp 5–7 ml vätska. För engångsbruk.

Proxident Muntork
smörjande

Proxident extra mjuka Muntork med
smörjande solrosolja är anpassad för
mycket torra och känsliga munslemhinnor.
Den har en mild smak av solrosolja
och kan sväljas. För engångsbruk.

Muntork

smörjande

12 st/2-pack

Art nr 3606

Proxident Muntops
Proxident Muntops av bomull används för rengöring av munhålan. Proxident Muntops är lämplig för munvård som utförs
av anhöriga eller vårdpersonal. För engångsbruk.

Muntork Small

1 st

Art nr 3602-1

Muntork Singelpack Small

1 st

Art nr 3612

Muntork Large

1 st

Art nr 3602

1 st

Art nr 3613

50 st per påse

150 st per kartong
50 st per påse

Muntops

50-pack

Art nr 3603

Muntork Singelpack Large
150 st per kartong

Proxident Daily är vår populära och högkvalitativa serie för enkel och effektiv förebyggande munvård. Passar lika bra i handväskan som i badrumshyllan. Proxident Daily
säljs på apotek, i nätbutiker och inom tandvården.

Proxident Duoflex Plast och Trä
med fluor
Proxident Duoflex Plast är en dubbeländad, smidig
och böjlig tandsticka i plast. En tandsticka för effektiv
rengöring av olika mellanrum med en tunn och en extra
tunn sida. Ytan är lätt ruggad och avger fluor.
En förpackning innehåller 60 tandstickor.
Proxident Duoflex Trä är en dubbeländad, tunn
och smidig tandsticka av svensk björk. Den avger fluor
och är anatomiskt utformad efter tändernas mellanrum.
En förpackning innehåller 150 tandstickor.

Duoflex plast

10-pack

Art nr 3060

Duoflex trä

10-pack

Art nr 3070

Proxident tandstickor
av plast med fluor
Proxident plasttandstickor är extra
mjuka och lätta att böja. Ytan är lätt
ruggad för bästa rengörande effekt.
Tandstickorna kan användas tillsammans med Proxident hållare.
En förpackning
innehåller 100 tandstickor.

Original

10-pack

Art nr 3000

Fluor

10-pack

Art nr 3030

Colour

10-pack

Art nr 3020

Hållare

6-pack

Art nr 3654

Kombipack

6-pack

Art nr 3654-1

Proxident Tandborste

Proxident Tandborsthuvud

Tandborste med greppvänligt skaft formgivet
efter handens rörelsemönster. Borsthuvudet
har mjuk borst och är utbytbart.

Lösa borsthuvuden till Proxident Tandborste.
Mjuk borst. Säljs i 3-pack.

Proxident tandborste finns i vit och svart
grundfärg med grepp i mixade färger.
En förpackning innehåller en tandborste
samt ett extra borsthuvud.

Tandborste vit

12-pack

Art nr 1312-V

Borsthuvud vit

12 st/3-pack

Art nr 1314-1

Tandborste svart

12-pack

Art nr 1312-S

Borsthuvud svart

12 st/3-pack

Art nr 1314-10

Collis Curve
Collis Curve är en tandborste med
speciell utformning som rengör flera
tandytor samtidigt. Stråna i mitten
är styva och rengör tuggytorna
och de yttersta stråna rengör vid
tandköttskanten. Collis Curve
finns i 5 storlekar/varianter.

Superbrush Tandborste
Superbrush Tandborste borstar flera tandytor samtidigt
och gör tandborstning enklare för personer med
begränsad motorik. Mycket bra för den som utför
munvård på någon annan.

Collis Curve, barn

1 st

Art nr 1350

Collis Curve, junior

1 st

Art nr 1351

Collis Curve, mjuk

1 st

Art nr 1352

Collis Curve, perio

1 st

Art nr 1353

Superbrush SPECIAL 1 (stor)

12-pack

Art nr 1306

Collis Curve, medium

1 st

Art nr 1354

Superbrush SPECIAL 2 (liten)

12-pack

Art nr 1307

Baby Säkerhetstandborste

Proxident Protestandborste

Baby Säkerhetstandborste
är en kombination av bitring
och tandborste.
Säkerhetstandborsten gör
tandborstningen mindre
dramatisk och barnet
vänjer sig tidigt vid känslan
av att ha en tandborste
i munnen.

Proxident Protestandborste
är ett smart hjälpmedel
för den som har svårt
att greppa och hålla.
Tandborsten fästs
i handfatet med sugpropparna och protesen
kan enkelt rengöras
under rinnande vatten.

Säkerhetstandborste

6-pack

Art nr 1320

Protestandborste

6-pack

Art nr 1340

Proxident Extras är samlingsnamnet för vårt övriga produktsortiment.
Förutom våra egna munvårdsprodukter marknadsför och säljer vi
även andra kända varumärken. Här hittar du dessutom praktiska
hjälpmedel och tillbehör samt matnyttigt informationsoch utbildningsmaterial för dig som vill bredda och fördjupa
dina kunskaper.

Folktandkräm med 3 x 2 modellen
Folktandkräm är en bastandkräm med fräsch pepparmintsmak utan onödiga tillsatser.
Den innehåller 1450 ppm fluor och 9,9 % xylitol och är helt fri från SLS (sodium lauryl sulfat),
och konserveringsmedel.

Folktandkräm barn
Folktandkräm barn 0–6 år är en skonsam tandkräm med fluor (1000 ppm).
Den har en mild pepparmintsmak och skummar
inte. Fri från konserveringsmedel.

Folktandkräm baby
Folktandkräm baby är en mycket mild fluortandkräm (1000 ppm) anpassad för det lilla barnets
första tänder. Innehåller inga smakämnen, inga
färgämnen eller skummedel.
Fri från konserveringsmedel.

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

Folktandkräm 100 ml

15-pack

Art nr 5050

Folktandkräm 15 ml

100-pack

Art nr 5051

Folktandkräm barn 75 ml

15-pack

Art nr 5060

Folktandkräm barn 15 ml

100-pack

Art nr 5061

Folktandkräm baby 50 ml

15-pack

Art nr 5040

Folktandkräm baby 15 ml

100-pack

Art nr 5041

Kapten Folkes skattkarta

100-pack

Art nr 7011

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

Barn

FLUOR

Start

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

FLUOR

LUOR
FFL
UOR

FLUOR

Salutem Tandkräm
Salutem är en mycket mild tandkräm helt utan smak, färgämnen och andra
tillsatser för personer med allergi eller mycket torra och känsliga munslemhinnor.
Salutem innehåller fluor och xylitol för att förebygga karies samt naturbetain
för fuktighetsbevarande effekt.
Innehåller ingen SLS (sodium lauryl sulfat) som skummar.
Innehåll: 70 gr.

Salutem tandkräm vuxen

12-pack

Art nr 2050

Salutem tandkräm barn

12-pack

Art nr 2051

Proxident Bitstöd

Proxident Greppring

Proxident Bitstöd används av sjukvårdspersonal
och anhöriga som utför munvård på personer
som har svårt att gapa.
Avlastar trötta käkar och underlättar
för den som utför munvården.

Proxident Greppring av silikon
är anpassad för personer
med nedsatt förmåga att greppa
och hålla. Finns i två storlekar,
den lilla ringen passar en vanlig
tandborste och den stora passar
för eltandborste.
Säljs i 3-pack.

Bitstöd, S (ofärgad)

1-pack

Art nr 3650

Bitstöd, L (ofärgad)

1-pack

Art nr 3651

Bitstöd, S (blå)

1-pack

Art nr 3650-1

Greppring tandborste

1 st/3-pack

Art nr 3652

Bitstöd, L (blå)

1-pack

Art nr 3651-1

Greppring eltandborste 1 st/3-pack

Art nr 3653

Proxident Pennlampa
Proxident Pennlampa är en smidig lampa med en fokuserad ljusstråle (10 lumen).
Batterier medföljer. Ny leverantör från 2016.

Pennlampa

1-pack

Art nr 7036

För dig som utbildar personal
eller arbetar med uppsökande verksamhet
Munvård hela livet
En broschyr som kan användas vid utbildning av vårdpersonal och
anhöriga som utför munvård på någon annan samt
vid tandvårdsutbildningar. Innehåller praktiska tips med bilder
och text samt information om olika munvårds-produkter.
USB-minnet innehåller produktbilder, praktiska bilder, några
kliniska bilder och text till broschyren ”Munvård hela livet”. Tanken
är att man kan plocka ut vad man vill till sitt eget utbildningsmaterial.

Proxident Muntork
Informationsbroschyr för
Proxident muntork med
användarinstruktioner samt
utdrag ur professor Pia Gabres
studie om fluorbehandling
med muntork av muntorra
patienter.

Information
för dig med torr
och känslig mun
Patientfolder med kortfattad
information om det vanligaste
orsakerna till muntorrhet
och vad patienten själv kan göra
för att lindra besvären.

Proxident Care

INFORMATION

Proxident Muntork

för dig med torr och känslig mun

för torra och känsliga munnar
Proxident Care är en serie produkter som ger lindring vid torr och
känslig mun. Den röda serien är utvecklad för dig med lätta besvär
och den gula för dig med svåra besvär.

Gula serien

Röda serien
Munspray, salivstimulerande

Munspray, smörjande

Munfuktgel, mild pepparmint

Munfuktgel, utan smak

Muntork, salivstimulerande

Muntork, smörjande

Tandkräm, mild pepparmint

Tandkräm, utan smak

Alla Proxident Care produkter för torr mun finns att köpa hos:
• Apotea, www.apotea.se.
• Tandapoteket, www.tandapoteket.se, 08-400 204 98.
• Proxident, www.proxident.se, 023-79 22 22.
Ett urval av produkterna finns att köpa hos tandvården och på apotek.
REKOMMENDERAS AV:

Proxident AB – Box 470, 791 16 Falun – Tel 023-79 22 22 – www.proxident.se

Proxident muntork är ett enkelt och hygieniskt hjälpmedel vid munvård. Användbar såväl vid rengöring
som vid behandling med flytande lösningar och återfuktning av munhålan. Det är ett smidigt verktyg
med flera funktioner som underlättar ditt arbete samtidigt som det är skonsamt för patienten.

Rekommendations
block
Använd Proxidents rekommendationsblock för att hjälpa dina patienter
att välja rätt produkt och vart de kan
köpa dem.

Rekommendationsblock, foldrar, och USB minne med bilder beställer du
kostadsfritt från vår kundservice tel 023-79 22 22 eller info@proxident.se

Återförsäljare
av Proxident produkter
Proxidents produkter finns att köpa hos
en rad olika grossister och återförsäljare.
Det är många kommuner och landsting
som har Proxidents produkter i sina centralförråd,
regionservice, depåer och liknande.
Om du är intresserad av att köpa Proxident
produkter till din klinik, praktik, sjukhus
eller vårdavdelning, så kontakta oss eller någon
av våra grossister.
• DAB dental
• Dentalringen
• Dentamel
• Gama dental
• Mediq
• Nordenta

• OneMed Sverige AB
• Plandent
• Praktikertjänst
• Staples Sweden AB
• Nhs care

Vi har ett stort antal återförsäljare av våra produkter till konsumenter,
läs mer om detta på vår hemsida eller kontakta vår kundservice.

Betalnings- och leveransvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum om inget annat
är överenskommet. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta
med 24% per år. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar
enligt gängse normer.
Alla beställningar levereras till kundens dörr eller skickas per
brev om inget annat är överenskommet. Frakten debiteras enligt
Postens gällande taxa.
Eventuell restorder registreras alltid.
För konsumentinköp via vår webshop gäller särskilda regler.

Kundservice
Tel 023-79 22 22
Fax 023-79 22 01
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

info@proxident.se

och sortimentsförändringar.

www.proxident.se
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