Metodbeskrivning
salivsekretionsmätning

Del 1 - Salivsekretion vilosaliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patienten bör inte äta, dricka, röka, snusa eller borsta tänderna 1 timme innan provtagning.
Patienten bör sitta ner och slappna av i 15 min innan mätningen påbörjas.
Eventuella proteser avlägsnas.
Patienten sitter framåtlutad med armbågarna vilandes på knäna. (Behandlingsstol ej optimal).
Patienten ombedes slappna av och ”tappa hakan”.
Tungan placeras lingualt om överkäksinciciverna.
Ett mätglas med tratt alt. en medicinkopp hålls mot huden under underläppen.
Patienten sväljer en sista gång innan klockan startas.
Under 15 min låter patienten all saliv som bildas rinna ner i behållaren utan att svälja.
Efter 15 min ombedes patienten spotta ut resterande saliv i behållaren.
Resultatet anges i ml/min (observera att eventuellt skum ger mkt låg volym).

Del 2 - Tuggstimulerad salivsekretion
•
•
•
•
•
•

Eventuella proteser behålls i munnen.
Patienten sitter upprätt.
Patienten ombedes tugga på en paraffinbit och sväljer en gång när tidtagningen startas.
Patienten fortsätter tugga kontinuerligt i 5 minuter, den saliv som bildas spottas ut i en
behållare, ingen saliv får sväljas ner.
Efter 5 minuter ombedes patienten spotta ut resterande saliv i behållaren.
Resultatet anges i ml/min.
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Salivsekretionsmätning
Muntorrhet påverkar livskvalitén på många sätt och är inte minst en stor riskfaktor för
munhälsan. Du som lider av muntorrhet kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)
på 600 kr från försäkringskassan.
Bidraget är ämnat för undersökning och förebyggande tandvård och utbetalas två gånger per
år. Det särskilda tandvårdsbidraget får du utöver det allmänna tandvårdsbidraget (ATB).

Patient: _________________________________________
Personnummer: __________________________________
Vilosaliv:

_______________ml/min

Tuggstimulerad saliv:

_______________ml/min

Gränsvärden:
Vilosaliv: <0,1 ml/min
Tuggstimulerad saliv: <0,7 ml/min

Berättigad STB:

JA

NEJ

Datum: ________________________________________
Behandlare: ____________________________________
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