När inget annat hjälper
Extra milda produkter vid svåra besvär
av torr och känslig mun

Produkter för torr och känslig mun
Proxidents produkter i den gula serien är extra milda och skonsamma,
utan tillsatt smakämne. De är speciellt anpassade för personer med
mycket svåra besvär av torr och känslig mun. De smörjer, fuktar och
ger lindring när inget annat hjälper. Applicera med Proxident extra
mjuk muntork hos personer som behöver hjälp med sin munvård.

Proxident Munfuktgel
Fuktgivande gel utan smak som ger en hal och skön
känsla i munnen, innehåller naturbetain. Finns även
i storpack 400 ml. CE-märkt.

Proxident Munspray
Solrosolja med extra hög renhetsgrad som skonsamt
smörjer torra och känsliga munslemhinnor. CE-märkt.

Proxident Tandkräm
Extra mild fluortandkräm utan smakämnen, färgämnen
och skummedel. Gör det möjligt att borsta tänderna
utan att det svider och bränner i munnen.

Proxident Fluorskölj
När salivproduktionen inte fungerar som den ska är
det extra viktigt med fluortillskott. Proxident Fluorskölj
är fuktgivande, utan smak och har en lättflytande
gel-formula som smörjer och fuktar munslemhinnorna.

Proxident Oral rengöring
Rengör, löser slem och smörjer
munslemhinnan. Extra mild utan
tillsatt smakämne. Kan användas
som munskölj eller appliceras
med Proxident Muntork.

Proxident Läppbalsam
Återfuktande och mjukgörande läppbalsam,
speciellt utvecklat för extra torra, nariga läppar.

Proxident Muntork
Ett hjälpmedel som kan användas tillsammans med olika
vätskor för att rengöra, fukta och smörja munslemhinnan
hos personer som behöver hjälp med munvården. Proxident
Muntork är extra mjuka och finns i storlekarna small och
large. Produktens form och material är noga utprovat för
att vara så skonsamt som möjligt och underlätta för den
som utför munvården. Endast för engångsbruk. CE-märkt.
Proxident Muntork med smörjande solrosolja
Muntork indränkt i smörjande solrosolja, smörjer torra
och känsliga munslemhinnor. Färdig att applicera, vilket
underlättar för den som ska utföra munvården. Endast
för engångsbruk. CE-märkt.

Proxidents röda serie
Produkterna i den röda serien har mild
smak av pepparmint och är anpassade för
personer med lätta till måttliga besvär av
torr mun. I den röda serien finns produkter
som stimulerar salivproduktionen.

Informations- och utbildningsmaterial om munvård
Att känna sig ren och fräsch i munnen har stor betydelse för den upplevda
livskvaliteten. Munvården är därför en viktig del i det dagliga omhändertagandet för personer som av olika anledningar själva inte kan sköta sin
munhygien.
På vår hemsida kan du kostnadsfritt beställa informations- och utbildningsmaterial om munvård. I broschyren Munvård hela livet finns beskrivningar
och praktiska tips och råd om hur du som anhörig, eller vårdpersonal, utför
munvård på någon annan. På vår hemsida finner du även några korta
instruktionsfilmer som kan användas fritt, i till exempel utbildningssyfte.
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Har du frågor om munvård kan du få hjälp av vår tandhygienist.
Kontakta oss för mer information på info@proxident.se eller 023-79 22 22.

