Produktkatalog

Välkommen till Proxident AB
Proxident AB utvecklar, tillverkar och säljer munvårdsprodukter till apotek,
tandvård och sjukvård.
Med mer än 30 års erfarenhet, hög kompetens och ett nära samarbete med
branschledande tandläkare, tandhygienister och forskare kan vi utveckla produkter
som möter kundernas högt ställda krav på kvalitet, funktion och design.
En stor del av Proxidents vårdnära sortiment klassificeras som medicinteknik
och får därför CE-märkas. CE-märket är ett intyg på att produkterna klarar
EU:s höga hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Alla ingredienser och komponenter
är noga kontrollerade och tillverkningen sker enligt särskilda regler. Förutom
CE-märket är vi stolta över att flera produkter får bära Naturskyddsföreningens
märkning Bra Miljöval samt Asthma Allergy Nordics kvalitetsmärke.
Omvärlden förändras ständigt och det gör vi på Proxident också, men kärnan
i vårt sortiment och det vi står för är densamma sedan 1985.

Muntork – för skonsam behandling
Proxidents Muntorkar är extra mjuka och finns i flera olika varianter.
Muntork används av anhöriga och vårdpersonal för rengöring och behandling av
munnen med olika vätskor. Muntork är en medicinteknisk produkt och CE-märkt.

Muntork Small 50-pack

Muntork Large 50-pack

Liten extra mjuk muntork av polyuretanskum med plastpinne.
Används för rengöring och
behandling av munnen, med
olika vätskor. Underlättar
behandling som utförs av
anhöriga eller vårdpersonal.

Muntork Small

50 st/påse

Stor extra mjuk muntork av polyuretanskum med plastpinne.
Används för rengöring och
behandling av munnen, med
olika vätskor. Underlättar
behandling som utförs av
anhöriga eller vårdpersonal.

1 st

Art.nr 3602-1

1 st

1 st

Art.nr 3612

Muntork Large

150 st/kartong

Muntork Smörjande

Muntork Salivstimulerande

Extra mjuk singelpackad muntork
med smörjande solrosolja som
är färdig att applicera.
Smörjer och lindrar mycket
torra munslemhinnor.
Underlättar behandling
som utförs av anhöriga
eller vårdpersonal.

Extra mjuk singelpackad muntork
med salivstimulerande lösning,
färdig att applicera. Fuktar
torra munslemhinnor och
stimulerar salivproduktionen
samt ger en fräsch smak
i munnen. Underlättar
behandling som utförs av
anhöriga eller vårdpersonal.

Muntork Smörjande

Art.nr 3602

Stor extra mjuk muntork av
polyuretanskum med plastpinne. Används för rengöring
och behandling av munnen,
med olika vätskor. Underlättar
behandling som utförs av
anhöriga eller vårdpersonal.

Liten extra mjuk muntork av
polyuretanskum med plastpinne. Används för rengöring
och behandling av munnen,
med olika vätskor. Underlättar
behandling som utförs av
anhöriga eller vårdpersonal.

150 st/kartong

50 st/påse

Muntork Large singelpack

Muntork Small singelpack

Muntork Small

Muntork Large

24 st/kartong 1 st

Art.nr 3606

Muntork Salivstimulerande

1 st

Art.nr 3613

24 st/kartong 1 st

Art.nr 3605

Produkter för torr och känslig mun
Proxidents produkter för behandling av torr och känslig mun är indelade i en gul och en röd serie.
Den gula serien är utan smakämnen och utvecklad för dem med svåra besvär. Den röda serien
innehåller smakämnen och är anpassad för dem med lätta till måttliga besvär.

Munfuktgel utan smak

Munfuktgel Pepparmint

Mild munfuktgel som lindrar torr
mun och ger en hal och fräsch
känsla i munnen. Innehåller
återfuktande betain.
Utan smakämnen.

Mild munfuktgel som lindrar torr
mun och ger en hal och fräsch
känsla i munnen. Innehåller
återfuktande betain.
Mild pepparmintsmak.

Munfuktgel Utan smak

50 ml

15 st/frp

Art.nr 2100

400 ml

4 st/frp

Art.nr 2102

Munfuktgel Pepparmint

50 ml

15 st/frp

Art.nr 2101

400 ml

4 st/frp

Art.nr 2103

Munspray Smörjande

Munspray Salivstimulerande

Smörjer och lindrar svåra besvär av torr mun.
Mild smak av solrosolja.

Salivstimulerande och återfuktande munspray.
Innehåller buffrad äppelsyra samt fluor för
att förebygga karies (42 ppm).
Äpple och pepparmintsmak.

Munspray Solrosolja

50 ml 15 st/frp

Art.nr 2505

Tandkräm utan smak

Mycket mild fluortandkräm (1450 ppm),
anpassad för personer med känsliga
munslemhinnor och för dem som inte
tycker om starka smaker. Den skummar
inte och innehåller inga färgämnen.
Fri från SLS. För vuxna och barn över 6 år.
Rekommenderad av Asthma Allergy Nordic
och märkt med Bra Miljöval.

Tandkräm Utan smak 75 ml 8 st/frp Art.nr 5080

Munspray Äpple/Pepparmint

50 ml 15 st/frp Art.nr 2501

Tandkräm Pepparmint

Mild fluortandkräm (1450 ppm), anpassad
för personer med känsliga munslemhinnor
och för dem som inte tycker om starka
smaker. Den skummar inte och innehåller
inga färgämnen. Mild pepparmintsmak.
Fri från SLS. För vuxna och barn över 6 år.
Märkt med Bra Miljöval.

Tandkräm Pepparmint

75 ml 8 st/frp Art.nr 5070

Läppbalsam

Tuggummi

Vårdande läppbalsam. Innehåller
återfuktande och mjukgörande
lanolin, squalane och shea-smör.
Lätt att applicera och sitter kvar länge.

Salivstimulerande tuggummi för
torr mun med mild mintsmak.
Innehåller naturbetain som
återfuktar samt fluor för att
förebygga karies. Sockerfritt.
För vuxna och barn över 12 år.

Läppbalsam Vårdande

10 ml

30 st/frp

Art.nr 5076

Tuggummi Pepparmint

8 st

15 st/frp

Fluorskölj Fuktgivande

Fluorskölj Salivstimulerande

Fuktgivande fluorskölj med 0,2% NaF.
Behaglig gelformula och en söt/neutral
smak. Förebygger karies och är speciellt
utvecklad för torra och känsliga munnar.
För vuxna och barn över 12 år.

Salvstimulerande fluorskölj med 0,2%
NaF. Behaglig gelformula. Förebygger
karies, stimulerar salivproduktionen
och återfuktar munslemhinnan.
Mild smak av äpple/pepparmint.
För vuxna och barn över 12 år.

Fluorskölj Utan smak

500 ml 6 st/frp

Art.nr 5081

500 ml

6 st/frp

Art.nr 5071

Munskölj pH-balans

Oral rengöring

Munskölj pH-balans innehåller
salter som finns naturligt i saliven och
är viktiga för munnens buffringssystem.
Lindrar vid svåra munslemhinnebesvär
som mukosit (inflammation
i munslemhinnan) som kan uppstå
vid cancerbehandling.

För rengöring och sköljning av munnen.
Rengör skonsamt, löser slem och smörjer
munslemhinnan. Mycket mild, utan
smakämnen. Kan appliceras
med muntork.

Oral rengöring Utan smak

Fluorskölj Äpple/Pepparmint

Art.nr 5074

250 ml

6 st/frp

Art.nr 5088

Munskölj pH-balans

500 ml

6 st/frp

Art.nr 5085

För en fräschare munhälsa
Produkter för enkel och effektiv förebyggande munvård. Här hittar du även hjälpmedel och specialtandborstar
som gör det enklare att komma åt och som underlättar när man utför munvård på någon annan.

Plasttandsticka
Extra mjuk plaststicka som är lätt
att böja. Ruggad yta för effektiv
rengöring. Ej fluorbehandlad.

Plasttandsticka

100 st/ask 10 st Art.nr 3000

Plasttandsticka Fluor
Extra mjuk plaststicka som är lätt att
böja. Ruggad yta för effektiv rengöring.
Fluorbehandlad.

Plasttandsticka Fluor

100 st/ask 10 st Art.nr 3030

Duoflex Plast

Duoflex Trä

Dubbeländad plasttandsticka med
en tunn och en extra tunn sida.
Smidig och effektiv. Lätt ruggad yta.
Fluorbehandlad.

Dubbeländad tunn, smidig tandsticka
tillverkad av björk. Anatomiskt utformad.
Mycket bra rengöringsegenskaper.
Fluorbehandlad.

Duoflex Plast Fluor

60 st/ask 10 st Art.nr 3060

150 st/ask 10 st Art.nr 3070

Bitstöd

Pennlampa
Liten smidig lampa i pennformat med en
fokuserad LED-ljusstråle (100 lux) som gör
att förändringar på t ex munslemhinnan
och emaljskador framträder tydligt.
Batterier ingår.

Pennlampa

Duoflex Trä Fluor

1 st

Art.nr 7036

Tandborste
Proxident tandborste med mjuka borststrån
som skonsamt och effektivt tar bort bakteriebeläggningar. Ergonomiskt utformat
gummiskaft som lämpar sig mycket bra
för personer med greppsvårigheter. Finns
i vitt och svart skaft med gummigrepp
i mixade färger. Utbytbart borsthuvud.
Extra borsthuvud ingår i varje förpackning.

Hjälpmedel för vårdpersonal och anhöriga som
utför munvård på personer som har svårt att gapa.
Bitstödet avlastar trötta käkar och underlättar
för den som utför munvården.

Bitstöd Small Transparent 1 st

Art.nr 3650

Bitstöd Large Transparent 1 st

Art.nr 3651

Bitstöd Small Blå

1 st

Art.nr 3650-1

Bitstöd Large Blå

1 st

Art.nr 3651-1

Borsthuvud
Refill 3-pack borsthuvuden till
Proxident tandborste Vit/Svart
med utbytbart borsthuvud.

Tandborste Vit

Mixade färger 12 st Art.nr 1312-v

Tandborste Svart

Mixade färger 12 st Art.nr 1312-s

Borsthuvud Vit

3-pack

12 st Art.nr 1314-1

Borsthuvud Svart

3-pack

12 st Art.nr 1314-10

Collis Curve Specialtandborste

Superbrush Special

Specialtandborsten Collis Curve är
speciellt utformad och rengör flera
tandytor samtidigt. Stråna i mitten
är styva och rengör tuggytorna
och de yttersta stråna rengör
vid tandköttskanten.

Borstar flera tandytor samtidigt
och gör tandborstningen
snabbare och enklare.

Collis Curve Barn

1 st

Art.nr 1351

Collis Curve Mjuk/Medium

1 st

Art.nr 1352

Superbrush Special Stor

Collis Curve Perio

1 st

Art.nr 1353

Superbrush Special Liten 12 st Art.nr 1307

12 st Art.nr 1306

Salutem

Lågslipande fluortandkräm (vuxen 1450 ppm/barn 1000 ppm). Speciellt utvecklad för
personer med känslig munslemhinna. Innehåller ej färg- och smakämnen eller skummedel.
Salutem Barn

70 g

12 st

Art.nr 2051

Salutem Vuxen

70 g

12 st

Art.nr 2050

Folktandkräm – en miljövänlig tandkräm
Folktandkräm är en serie fluortandkrämer som är
extra snälla både för hälsan och miljön. De klarar
Naturskyddsföreningens hårda krav och får bära
märkningen Bra Miljöval. Folktandkräm baby får,
förutom Bra Miljöval-märkning, även bära
märkningen för Asthma Allergy Nordic.

Folktandkräm
Fluortandkräm med fräsch pepparmintsmak och noga utvalda ingredienser.
Den innehåller 1450 ppm fluor och är fri
från SLS. För vuxna och barn över 6 år.
Märkt med Bra Miljöval.

Folktandkräm
Folktandkräm Resetub

Folktandkräm Baby

50 ml

10 st

Art.nr 5050

15 ml 100 st

Art.nr 5051

Folktandkräm Barn

Mycket mild fluortandkräm (1000 ppm)
som passar för det lilla barnets första
tänder. Neutral smak. Innehåller inga
tillsatta smakämnen, skummedel eller
färgämnen. Rekommenderad av Asthma
Allergy Nordic och märkt med Bra Miljöval.

Folktandkräm Baby

15 st

100 ml

Mild och skonsam fluortandkräm
för barn 0-6 år. Innehåller fluor
(1000 ppm). Mild pepparmintsmak
och utan skummedel.
Märkt med Bra Miljöval.

Art.nr 5040

Folktandkräm Baby Resetub 15 ml 100 st Art.nr 5041

Folktandkräm Barn

75 ml

15 st

Art.nr 5060

Folktandkräm Barn Resetub 15 ml 100 st Art.nr 5061

Leveransvillkor m m
Proxidents produkter finns att köpa hos en rad olika grossister och återförsäljare.
Om du är intresserad av att köpa Proxidents produkter till din klinik, praktik, sjukhus
eller vårdavdelning – kontakta oss eller din grossist.
Vi har ett stort antal återförsäljare av våra produkter till konsumenter. Läs mer om
detta på vår hemsida eller kontakta kundservice.
Betalnings- och leveransvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum om inget annat är överenskommet.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 24 procent per år. Vi reserverar
oss för eventuella prisjusteringar enligt gängse normer. För konsumentinköp gäller
särskilda regler.

Kundservice
Telefon 023-79 22 22
info@proxident.se
www.proxident.se
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och sortimentsförändringar.

Proxident AB, Roxnäsvägen 13, 791 44 Falun, www.proxident.se

