Munvård hela livet
PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN

God munvård
för bättre livskvalitet
Alla borde ha rätt till en frisk mun hela livet – oavsett ålder och egen förmåga.
Många av oss drabbas någon gång av munvårdsproblem, men i dag finns
effektiva hjälpmedel.
Med den här broschyren vill vi svara på de vanligaste frågorna och hjälpa dig
att hitta metoder och munvårdsprodukter för att utföra munvård på någon annan.

Tveka inte att ta kontakt med oss eller med tandvården om du har frågor
eller behöver hjälp.
Med vänlig hälsning

Produkter markerade med denna symbol
finns på Apotek och nätapotek
Proxident AB					
Ros-Marie Thörnqvist				
Leg. Tandhygienist					
rosmarie.thornqvist@proxident.se			
tfn 070-607 11 40					

Inspektera
God och effektiv munvård kräver bra belysning och hjälpmedel.
Använd Proxident pennlampa och Proxident bitstöd, som
med fördel sätts på långfingret. Höj sängen om det är möjligt.
Om personen sitter, stå snett bakom och ge stöd åt huvudet.
Närma dig genom att lägga en hand på personens axel och
vidrör gärna kinden lätt. Om möjligt låt patienten skölja munnen
med vatten innan inspektion och smörj läpparna med Proxident
Läppbalsam.
Var uppmärksam på sjukdomstillstånd som hål i tänderna
(karies), inflammation i tandköttet (gingivit), sår på
munslemhinnor, svampinfektioner, skavsår från proteser eller
frätskador från tabletter. Om du är osäker eller behöver hjälp,
kontakta alltid tandvårdspersonal.

Upptäcker du något sjukdomstillstånd
eller behöver hjälp med munvården
kontakta alltid tandvårdspersonal.

TIPS PÅ PRODUKTER

Proxident Pennlampa
Enkel att använda vid munvård.

Proxident Bitstöd
Fungerar som fingerskydd för den som utför munvård
på någon annan och till hjälp för den som inte förmår gapa
så mycket. I vissa fall kan patienten själv hålla i bitstödet.

Proxident Läppbalsam
Vårdande läppbalsam för mycket torra och nariga läppar
är lätt att applicera. Läppbalsamet innehåller bl.a.
squalene (finaste olivoljan) och sheasmör.

Rengör
Använd alltid en mjuk tandborste med fluortandkräm.
Lägg an cirka 45 grader mot tandköttskanten och borsta
med små gnuggande rörelser.
Super Brush och Collis Curve är två varianter av tandborstar
som borstar flera ytor samtidigt och kan underlätta tandborstningen när det inte fungerar med en vanlig tandborste.
Eltandborste som tandvården rekommenderar kan också
vara ett alternativ.
Rengöring är också viktigt för den som har implantat, helprotes eller andra tandersättningar.
Vid rengöring av proteser kan du sätta fast Proxident protestandborste i handfatet, spola vatten
och föra protesens båda sidor över borsten med små cirkelrörelser.
Förutom tänder och proteser ska munslemhinnor och tunga rengöras. Vid intorkat slem
ska slemlösande medel användas. Vid behandling av sängliggande personer med sväljsvårigheter,
underlättar det om personen ligger på sidan.
Vid rengöring av munslemhinnor, tandkött, tunga och gom använd Proxident Muntork
som har ett skonsamt, extra mjukt skumgummi.

Tandersättningar
På en person som har brokonstruktioner eller kronor
som är fastcementerade på
kvarvarande tänder, fastnar
bakteriebeläggningar lätt
i skarvarna, vilket kan leda
till karies och tandlossning.
Rengör därför extra noga.

Helprotes

Delprotes

En hel över- och underkäksprotes
bör rengöras 2 gånger per dag.
Låt personen skölja eller torka ur
och fukta/smörj munslemhinnan
innan protesen sätts in igen.

En delprotes med krokar kan vara
svår att upptäcka, ta ut och sätta in.
Kontakta tandvården om du behöver
hjälp.

Implantat

Cementerad brokonstruktion

En käkbensförankrad bro, ett så
kallat implantat, som är fastskruvad
i käkbenet kräver extra noggrann
rengörning. Kontakta tandvården.

Var särskilt noga med rengöringen av brokonstruktioner som är fastcementerade
på de tänder som sitter kvar. Mellanrumsborstar och tandstickor är till stor nytta.

Att komma åt mellan tänderna
Mellanrumsborstar som tandvården rekommenderar finns
i olika storlekar på apotek.
Proxident plasttandsticka med Proxident hållare förenklar
rengöringen. Sätt i plasttandstickan i hållaren. Vid munvård
på någon annan fungerar det bäst att ha den rakt fram
(se bilden). Vänd den breda sidan ner mot tandköttet.
Tryck in stickan lite lätt underifrån i underkäken och lätt
uppifrån i överkäken. Gnid stickan fram och tillbaka
med små korta rörelser mot båda sidorna i mellanrummet.
När du använder tandtråd är det viktigt att göra en knut
så du får en ögla på tråden, vilket ger ett stadigt grepp.
Tandtråd med färdiga hållare finns på apotek.

Att välja rätt tandkräm
För personer som har en känslig mun är det viktigt att använda milda tandkrämer, gärna utan skummedel
(natriumlaurylsulfat) men alltid med fluor. Proxident tandkräm och Salutem är marknadens mildaste fluortandkrämer
utan smakämne och används med fördel till personer som inte är kontaktbara.
För tandproteser finns alternativa tandkrämer utan slipmedel.

TIPS PÅ PRODUKTER
Proxident Tandkräm för torr och känslig mun

Proxident tandkräm finns i två varianter. Den röda tuben innehåller tandkräm med mild smak av pepparmint och lämpar sig för personer med lätta besvär. Den gula tuben är helt utan smak och lämpar sig för
personer med mycket känsliga munslemhinnor. Båda är mycket milda och innehåller flour (1450 ppm)
och xylitol. Proxident tandkräm skummar inte och innehåller inga färg- eller konserveringsmedel.

Proxident protestandborste
Underlättar rengöring av proteser,
speciellt för den med nedsatt handfunktion. Protestandborsten fästs i
handfatet med sugproppar och kan
enkelt rengöras under rinnande vatten.

Super Brush
specialtandborste
Borstar flera ytor samtidigt.
Finns i två storlekar,
Special 1 och Special 2
(mindre).

Collis Curve tandborste

Proxident extra mjuk Muntork

Korta strån i mittenpartiet som rengör
tuggytan och långa sidostrån som
gör rent vid tandköttskanten.
Praktisk när man borstar på någon
annan. Finns i fem olika storlekar.

Används vid rengöring av munhålan
samt för att fukta och smörja torra
och irriterade munslemhinnor.
Finns i large och small.
För engångsbruk.

Proxident plasttandsticka
med fluor
Tunn, smidig och räfflad för effektiv
rengöring. Kan böjas utan att gå av.

Proxident hållare
Passar både plasttandstickan.
Bra för den med nedsatt rörlighet/ finmotorik i handen eller när
man utför munvård på någon annan.
Proxident plasttandsticka med hållare.
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Fukta
RENGÖR FÖRST – BEHANDLA SEDAN!

Saliven skyddar tänder och munslemhinnor. För
lite saliv ökar drastiskt risken för karies och andra
sjukdomstillstånd i munnen. Dessutom blir det svårare
att tugga, svälja och prata. Om personen har tandprotes kan den ge irriterande skavsår vid muntorrhet.
Fukta slemhinnor och tunga med den lösning som
tandvården rekommenderar. I Proxidentserien finns
milt smörjande, fuktande och salivstimulerande
produkter. Proxident muntork extra mjuk kan användas
för rengöring av munhålan, och för att fördela olika
geler och lösningar.
Kontakta läkare eller tandvårdspersonal om du misstänker svampinfektion.
Vid behandling av sängliggande personer med sväljsvårigheter, underlättar det om personen ligger på sidan.

Proxident Munfuktgel storpack 400 ml, röd etikett med mild pepparmintsmak
och gul etikett UTAN smak kan användas till fler personer på en avd/enhet
för återfuktning, pumpa upp 2 ml/person och tillfälle t.ex i en medicinkopp.
För dem som inte har någon saliv alls ska man först badda med vatten
eller om patienten, kan skölja munnen med vatten.

Muntorkens egenskaper
vid behandling med olika vätskor
Muntorken suger upp, håller kvar och avger vätska. Den passar som törstsläckare
och bra vid behandling med smärtlindrande-, slemlösande och salivstimulerande
vätskor samt vid fluorbehandling, klorhexidinbehandling och t ex medel mot dålig
andedräkt.
Muntork large suger upp 5–7 ml och small ca 2–3 ml beroende på vätskans
densitet. Använd ett ml mått för rätt dosering.Tryck muntorken mot en yta för att
suga upp max mängd vätska.

Plastpinne som tål vätska

Proxident Tuggummi med mild pepparmintsmak storpack
för avd/enheter till fler personer
Tuggning påverkar salivspottkörtlarna positivt.
Studier har visat att tuggande kan öka blodtillförsel till hjärnan.

Endast för engångsbruk.
KOM IHÅG! Rengör först behandla sen.
Om muntorken är välfylld, tänk på att badda med lätt tryck
för att minska risken för att patienten får vätska i halsen.
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Munvård i livets slutskede
En uttorkad munhåla kan under den allra sista tiden i livet orsaka stort obehag, smärta och lidande
samt ge problem med att svälja och tala.
Fukta och smörja: Använd en Proxident muntork extra mjuk och sug upp ca 2 ml gel eller olja. Variera gärna
med att suga upp lite vatten och badda upprepade gånger, helst var 20:e minut. För muntorken försiktigt mot
munslemhinnor, tandkött, gom och tunga. Undvik att föra muntorken för långt bak i svalget. Muntorken kan
också användas som törstsläckare i livets slutskede.
Vid användning av munsprayen; spraya aldrig
direkt mot svalget. Rikta istället sprayen mot
insidan av kinderna eller på insidan av läpparna.
Undvik att spraya om personen inte är kontaktbar.
Använd istället en muntork och fukta med spray.
Vid användning av Munfuktgel i pump är det
alltid lättast att använda muntorken när personen
inte själv klarar av att applicera gelen med tungan.
Smörj läpparna med Proxident läppbalsam
milt smörjande och behandlande med oljor
Proxident Munvårdset innehåller: 50 st Muntork, 1 st Munfuktgel, 1 st Smörjande munspray och 1 st Läppbalsam.

Tänk på att aldrig använda vätskor eller tandkrämer med för stark smak,
på dem som har torra och känsliga munslemhinnor.

Åtgärd krustor (intorkat slem)
Sug upp den vätska tandvården rekommenderar till exempel
Bisolvon på en Proxident muntork och badda växelvis
med vatten på krustan, så att den
löses upp och går att avlägsna.

Avsluta alltid med att återfukta med Proxident munfuktgel
eller munspray smörjande alternativet.
Färdigindränkt muntork
med smörjande effekt.

Ibland kan man även variera med att använda
Proxident muntops av bomull vid krustor.

TIPS PÅ PRODUKTER FÖR ATT FUKTA MUNNEN
Proxident munspray
smörjande

Proxident munspray
salivstimulerande med fluor

Innehåller högkvalitativ solrosolja
utan smakämnen.

Innehåller salivstimulerande vätska med
buffrad äpplesyra och karbamid som höjer
munnens pH-värde. Uppfräschande smak av
pepparmint.

Proxident munfuktgel
utan smakämnen

Proxident munfuktgel
med mild pepparmintsmak

Fuktar och lindrar mycket torra
och känsliga munslemhinnor.
Baserad på naturbetain
som ger en fuktighetsbevarande
effekt och xylitol för att
förebygga karies.
Finns nu även i storpack.

Fuktar och lindrar torra
munslemhinnor. Baserad
på naturbetain som ger en
fuktighetsbevarande effekt
och xylitol för att förebygga
karies.
Finns nu även i storpack.

Proxident läppbalsam
Vårdande läppbalsam för mycket
torra och nariga läppar. Innehåller
mjukgörande squalane (finaste olivolja)
och sheasmör. Lätt att applicera.

Proxident Munvårds-set
Produkterna i Proxident Munvårds-set återfuktar och
lindrar och är anpassade till personer som har svåra
besvär av torr och känslig mun och som behöver
hjälp med sin munvård av anhörig eller vårdpersonal.
Produkterna är mycket milda och kan sväljas.

Proxident tuggummi
Salivstimulerande,
sockerfritt tuggummi
med flour och xylitol.
Mild smak av pepparmint.
Finns nu även i storpack.

Proxident muntops torr
Bomullstops som används för rengöring
av munhålan. För engångsbruk.

Proxident muntork torr
extra mjuk
Skumgummi, skonsam vid munvård.
För effektivare rengöring snurra på
muntorken. 50-pack. Finns i small
och large. För engångsbruk.
Small
Large

Proxident muntork
extra mjuk
smörjande

Proxident muntork
extra mjuk
salivstimulerande

För engångsbruk.

För engångsbruk.

Singelpack muntork extra mjuk
Proxidents muntork singelpack är förpackade en och en.
En box innehåller 150 stycken enpackade muntorkar.
Finns i small och large. För engångsbruk.

Fluorbehandla
RENGÖR FÖRST – BEHANDLA SEDAN!

Fluor stärker emaljen och den blottlagda rotytan
(dentinet) och minskar därmed risken för karies.
Det är viktigt att fluor tillförs ofta, minst två gånger
per dag. Vid ökad risk för karies ännu oftare.
Använd därför alltid fluortandkräm och kompletterande
fluorpreparat, fluorskölj, fluorsugtabletter och
fluortuggummi finns att köpa receptfritt på apotek.
Proxident Muntork används vid behandling
av olika vätskor i munnen när patienten inte själv
kan skölja med till exemel fluorsköljning 0,2 %
som finns på apotek. Se studie nedan.

Ett extra fluortillskott
är extra viktigt vid hög kariesrisk
samt om du eller den du hjälper har:
• muntorrhet (exempelvis vid användning av läkemedel)
• delprotes
• tandställning
• blottade tandhalsar
• många fyllningar med ökad risk för plack (beläggningar)

Följ alltid rekommendation från tandvårdspersonal

Studie
Jämförelse av olika sätt att administrera fluor hos personer med muntorrhet.
Studien utförd av Chefstandläkare, Docent Pia Gabre, Uppsala.

Alternativ då patienten inte själv kan skölja
Sug upp 2 ml mild fluorlösning 0.2 % i Proxident small muntork.
(Dentan mild fluorskölj användes i studien).
Applicera först på vänster sida med att badda tänderna och munslemhinnorna ca 20 sek, därefter samma procedur på höger sida.
Resultatet gav liknande effekt som munsköljning med samma fluorlösning i 20 sek och 1 minut.

Optimera Fluoreffekten av fluortandkräm
Fluor stärker emaljen och den blottlagda rotytan (dentinet) och minskar
därmed risken för karies.
Det är viktigt att fluor tillförs ofta, minst två gånger per dag.
Vid ökad riskt för karies ännu oftare.
Använd alltid fluortandkräm och kompletterande fluorpreparat.
När det är möjligt är tandvårdens rekommendation 3 x 2 modellen
Borsta 2 ggr/dag, Använd 2 cm tandkräm, Borsta 2 minuter
Folktandkräm med 1450 ppm är en bastandkräm med mild pepparmintsmak.
Innehåller inga onödiga tillsatser.

Dålig andedräkt
Halitosis
Nästan alla drabbas någon gång av dålig andedräkt.
En vanlig missuppfattning är att dålig andedräkt kommer
från magen. I själva verket bildas dålig andedräkt i 90 %
av fallen av bakterier i munhålan. Bakterierna finns mellan
tänderna och på tungans bakre del, och när de bryter ned
matrester, saliv etc. bildas illaluktande svavelgaser.
För den som är sängliggande, muntorr, drabbad av dålig
andedräkt och som ej kan skölja själv använd Proxident extra
mjuk Muntork Sug upp max 2 ml och badda försiktigt
så långt bak på tungan som möjligt upprepa flera ggr
men använd max 10 ml.
För maximal effekt hela dygnet badda morgon och kväll
efter tandborstning

TIPS PÅ PRODUKTER
Vi rekommenderar SB 12 mild. SB12 ger 12 timmrs effekt mot dålig
andedräkt och har ett flertal vetenskapliga studier.
SB12 är ett munvårdande medel som neutraliserar svavel gaser och ger
ett effektivt och långtidsverkande skydd mot dålig andedräkt. (Halitosis)
De verksamma substanserna är zinkacetat och klorhexidin i mycket låga
koncentrationer.
SB12 innehåller också fluor som skyddar mot karies.

TIPS PÅ ÖVRIGA PRODUKTER I PROXIDENTS SORTIMENT
Proxident greppringar
Hjälper personer med nedsatt greppoch rörelseförmåga. Säljs i 3-pack,
2 storlekar.

Polly grepptång
Hjälper personer med nedsatt grepp- och
rörelseförmåga att vrida, dra, plocka och lyfta.

Frågor och beställningar
Vid frågor och beställningar av produkter och informationsmaterial från Proxident,
kontakta vår kundtjänst eller besök vår hemsida www.proxident.se.
Du kan även beställa via e-post eller på hemsidan.
På hemsidan hittar du även information om våra återförsäljare.
Besök oss på facebook – proxident ab

Proxident AB
Box 470
791 16 Falun
Telefon 023-79 22 22
E-post info@proxident.se
Webb www.proxident.se

Om du eller
den du hjälper
har nedsatt
handfunktion,
kontakta
en arbetsterapeut för
utprovning
av individuella
hjälpmedel!
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