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Lasal Dentalputer er utformet for å gi pasienten støtte og trygghet 
ved tannlegebesøk. 
Alle putene er lette å forme slik at de tilpasses pasienten og stolen. 
I puteserien finnes puter som støtter hode, nakke, armer, ben, rygg og korsrygg. Kombinasjons-
mulighetene er mange, og putene kan benyttes både hos barn og voksne.

Uansett om det er snakk om en vanlig tannlegesjekk eller en langvarig behandling er det viktig at 
pasienten ligger godt. Når vi ligger behagelig, slapper vi lettere av både fysisk og mentalt.

For å oppnå en god posisjon i en behandlingsstol må pasienten sitte med avslappet og godt understøttet kropp. Muskler 
og ledd må befinne seg i en behagelig hvilestilling. Mange med funksjonshemminger har vanskeligheter med dette, for 
eksempel personer med nevrologiske sykdommer, revmatiske og psykiske lidelser. For en spastisk person er det viktig å 
påvirke muskelspenningen ved at armene er i en myk bøyning foran kroppen. I hoftene må benene bøyes og holdes fra 
hverandre for at kroppen skal oppnå en avslappet posisjon.

Brukt:
056-T4 Omfavner, stor
056-T1 Nakkepute, stor
056-T60 Benstøtte m/trekk, stor
056-T5 Leggpute m/trekk
056-TF Fikseringsbånd



Firkant- og leggpute
Putene legges under leggene i liggende eller sittende 
og gir en behagelig anleggsflate for legger og føtter. 
Leggputen brukes til voksne, mens firkantputen bru-
kes både til barn og voksne.

056-T5 Leggpute m/polyestertrekk
056-T7 Firkantpute m/polyestertrekk

Puter for støtte av hodet
I puteserien finnes fem varianter som er beregnet å støtte 
hodet, nakken eller begge deler. Det kan være snakk om 
stillingskorrigering, støtte eller ekstra oppfylling av tomrom 
for å plassere hodet i mest mulig komfortabel stilling i forhold 
til
behandlingen.

056-T1 Nakkepute, stor
056-T11 Hodestøtte, symmetrisk
056-T2 Hodepute, asymmetrisk
056-T3 Nakkepute, liten halvmåne
056-T9 Nakkepuff

Omfavner
Plasseres under nakken, skuldre og overarmer, løper 
derfra langs sidene for til slutt og legges oppå maven 
hvor endene kopples sammen. Overarmer og hender 
plasseres oppe på puten. Gir god og behagelig støtte 
i nakken, langs sidene og for armene. Pasienten føler 
trygghet.

056-T4 Omfavner, stor
056-T4B Omfavner, liten

Benpute for barn og voksne
En formbar pute som plasseres under leggene og føttene 
samtidig som det gis støtte mellom knærne. Puten kan 
redusere vinkelen i hofte- og kneledd, og derved redusere 
spenninger og eventuelle ryggsmerter. Puten kan også 
brukes til å korrigere skjevheter i ben og hofteregionen.

056-T60 Benstøtte m/trekk, stor
056-T6B Benstøtte m/trekk, liten
056-TF Fikseringsbånd
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Sittepute
Mest egnet for barn. Pasienten flyttes forover og opp-
over i stolen. Balanserer bekkenet og fordeler trykket 
likt over hele sitteflaten. Puten følger pasientens rygg 
og fyller ut eventuelle ujevnheter slik at hele ryggen 
får jevn støtte.

056-T8B Sittepute m/polyestertrekk

En spastisk person kan posisjoneres slik at spastisite-
ten og ufrivillige bevegelser minimeres.

Brukt: 
056-T110 Hodestøtte, symmetrisk
056-T4B Omfavner, liten
056-T8B Sittepute m/polyestertrekk
056-T6B Benstøtte, m/trekk, liten

En eldre dame med korsryggplager gis ekstra støtte 
under bena slik at korsryggen får kontakt med under-
laget og derved bedre komfort.

Brukt:
056-T7 Sittepute m/polyestertrekk
056-T4 Omfavner, stor
056-T9 Nakkepuff

Sitteputen gir en stabil posisjonering av barnet i 
sittende eller liggende stilling i tannlegestolen. Puten 
kan stabilisere sete og rygg, og utligne eventuelle 
skjevheter og asymmetrier.
Brukt: 
056-T110 Hodestøtte, symmetrisk
056-T8B Sittepute m/polyestertrekk



En fast pute som plasseres under nakken og gir støtte 
fra sidene.
056-T9 Nakkepuff

En formbar pute som plasseres under nakken. Gir 
støtte for hals og nakke.
056-T1 Nakkepute, stor

Materialer

Innertrekk:  PU-belagt brannhemmende polyester
Festereim:  100 % polyester
Fyll:  Brannhemmende EPS-perler (Ekspandert Polystyren)
Avtakbare trekk: Hygienetrekk i PU-belagt brannhemmende polyester
  ØKO-trekk i hudvennlig singlejersey med polyurethanbelagt bakside
Rengjøring og vedlikehold
Selve puten tåler ikke kjemisk rensing, men kan vaske med sprit eller vann tilsatt alminnelige rengjøringsmidler. Maskin-
vask frarådes, da EPS-perlene smelter ved 70 gr. C.
Hygienetrekket kan maskinvaskes ved 95 gr C og tørketromles.
ØKO-trekket kan maskinvaskes ved 60 gr C og tørketromles ved svak varme.

Festereimen til benstøtteputen tas av før vask.

Puter og trekk kastes som husholdningsavfall.

VIKTIG
Unngå å utsette putene for skarpe kanter og spisse gjenstander!

Alle putene er det mulig å få løse trekk til.
Hygienetrekk i polyester eller ØKO-trekk i singlejersey.



INFORMASJON
For deg med tørre og følsomme munnslimhinner

Hjelp mot tørre og overfølsomme munnslimhinner

Munntørrhet er et skjult handikap. For lite spyttsekresjon gir en følelse av tørr munn og ofte irriterte 
munnslimhinner.

De vanligste årsakene:

• Bivirkning fra medisiner
• Pusting med åpen munn om natten
• Stress og bekymringer
• Strålebehandling mot hode og hals
• Noen sykdommer forårsaker redusert spyttsekresjon og en dårligere spyttkvalitet, f.eks Sjögrens 

syndrom
• Uttørking pga for lite væske
• Alder

Opplevelsen av tørr munn er individuell og varierer:

• Dårlig smak i munnen
• Dårlig ånde
• Vanskelig å prate og svelge
• Overfølsomme munnslimhinner
• Overfølsomhet for smaksinntrykk
• Personer med protese får ofte gnagsår i munnen

Hvordan du selv kan lindre symptomene fra en tørr og overfølsom munn:

• Skyll munnen ofte med vann
• Ved å tygge maten grundig stimulerer du spyttsekresjonen
• Tygg tyggegummi eller spis spyttstimulerende  sugetabletter (begge med fluor)
• Regelmessig bruk av munnfuktgele og munnspray

Ved tørr munn øker risikoen for tannsykdommer
Dersom man er tørr i munnen, øker risikoen for å få hull i tennene og infeksjoner i munnslimhinnen 
betydelig.

Husk:
• Bruk en myk tannbørste og puss tennene med ca 2 cm fluortannkrem i to minutter minst to 

ganger daglig
• Bruk alltid kompletterende fluorprodukter med høyt fluorinnhold fra apoteket – f.eks. fluorta-

bletter, fluortyggegummi eller fluoroppløsning for munnskylling.
• Unngå småspising.
• Gjør grundig rent mellom tennene med tannstikke, tanntråd eller mellomromsbørste.
• Få råd om hva som passer best for deg av tannlege/tannpleier.

OBS!
• Ta kontakt med tannhelsepersonell dersom du er plaget av munntørrhet eller har en protese 

som gnager



Proxident Munnfuktgel
med mild peppermyntesmak

Proxident Munnfuktgel
uten smakstilsetning

Proxident munnfuktgel med mild peppermynte- 
smak fukter og lindrer tørre munnslimhinner. Den 
er basert på naturbetain som gir en fuktighetsbev-
arende effekt og xylitol for å forebygge karies. Smart 
forpakning med pumpe gjør den enkel og hygienisk å 
bruke. Innhold 50 ml.

Proxident munnfuktgel uten smak fukter og lindrer 
svært tørre og følsomme munnslimhinner. Den er 
basert på naturbetain som gir en fuktighetsbev-
arende effekt og xylitol for å forebygge karies. Smart 
forpakning med pumpe gjør den enkel og hygienisk å 
bruke. Innhold 50 ml.

Proxident tannkrem
uten smak

Proxident tannkrem
med mild peppermyntesmak

Proxident tannkrem for tørr munn uten smakstilset-
ninger er ekstra mild og spesielt tilpasset personer 
med svært følsomme munnslimhinner. Nøytral i 
smaken og inneholder fluor (1450 ppm) og xylitol. 
Proxident tannkrem skummer ikke og inneholder 
ingen farge- eller konserveringsmidler eller SLS.

Proxident tannkrem er en mild og skånsom tann-
krem for personer med svært tørre og følsomme 
munnslimhinner. Den har en mild smak av pepper-
mynte og inneholder fluor (1450 ppm) og xylitol. 
Proxident tannkrem skummer ikke og inneholder 
ingen farge- eller konserveringsmidler eller SLS. 
RDA-verdi ca. 50.

Proxident Munnspray
spyttstimulerende, med fluor

Proxident Munnspray fukter tørre munnslimhinner 
og gir en frisk smak i munnen. Proxident Munnspray 
inneholder bufret eplesyre som stimulerer spy-
ttproduksjonen samt fluor og xylitol for å forebygge 
karies. Innhold 50 ml.

Proxident Munnspray
smørende

Proxident Munnspray med smørende solsikkeolje er 
tilpasset svært tørre og følsomme munnslimhinner. 
Den har en mild smak av solsikkeolje og kan svelges. 
Innhold 50 ml.

Munnfuktgel
peppermyntesmak

Art.nr. 003-2101

Munnspray
spyttstimulerende

Art.nr. 003-2501

Proxident tannkrem
peppermyntesmak

Art.nr. 003-5070

Munnfuktgel
uten smakstilsetn.

Art.nr. 003-2100

Munnspray
smørende

Art.nr. 003-2503

Proxident Tannkrem
uten smakstilsetn.

Art.nr. 003-5080

Proxident fluorskyll, fuktgivende

Proxident fuktgivende fluorskyll 0,2% NaF 
forebygger karies og er smakløs, spesielt utviklet 
for tørre og følsomme munner. Den behagelige 
konsistensen fukter slimhinnene og gir en frisk 
følelse i munnen. Den har en praktisk dosering-
skopp som gjør det enkelt å dosere med et lett 
trykk på flasken.

Proxident fluorskyll,spyttstimulerende

Proxident fluorskyll spyttstimulerende med 
0,2% NaF forebygger karies og stimulerer 
spyttproduksjonen. Den har en behagelig 
tekstur som fukter slimhinnene og smak av 
eple/peppermynte som gir en frisk følelse i 
munnen. Den har en praktisk doseringskopp 
som gjør det enkelt å dosere med et lett trykk 
på flasken.



Proxident Munntørk brukes til rengjøring av 
munnen samt til å fukte og smøre tørre og irriterte 
munnslimhinner. Proxident Munntørk er praktiske 
for munnpleie som utføres av pårørende eller pleie-
personale. Kan brukes med blant annet klorheksidin 
etter munnpleiepersonalets anvisninger.
For engangsbruk.

Munntørk Small, 50 stk Art.nr. 003-3602-1

Munntørk Singelpakk Small,  
150 stk

Art.nr. 003-3612

Munntørk Large, 50 stk Art.nr. 003-3602

Munntørk Singelpakk Large, 
150 stk

Art.nr. 003-3613

SMALL

LARGE

Proxident Munntørk

Proxident Munntørk spyttstimulerende, 
med fluor og peppermynte

Proxident Munntørk fukter tørre munnslimhinner 
og gir en frisk smak i munnen. Proxident Munntørk 
inneholder bufret eplesyre som stimulerer spy-
ttproduksjonen samt fluor og xylitol som forebygger 
karies. For engangsbruk.

Proxident Munntørk
smørende

Proxident Munntørk med smørende solsikkeolje er 
tilpasset svært tørre og følsomme munnslimhinner. 
Den har en mild smak av solsikkeolje og kan svelges. 
For engangsbruk.

Munntørk
spyttstimulerende

Art.nr. 003-3605Munntørk
smørende

Art.nr. 003-3604

Proxident Munntops av bomull brukes til rengjøring av munnhulen. 
Proxident Munntops er praktiske for munnpleie som utføres av 
pårørende eller pleiepersonale. For engangsbruk.

Proxident Munntops

Munntops, 50 stk Art.nr. 003-3603

Proxident Tyggegummi

Proxident Tyggegummi for tørr munn har 
en mild peppermyntesmak 
og inneholder naturbetain som gir en 
fuktighetsbevarende effekt samt fluor og 
xylitol for å forebygge karies.

For voksne og barn over 12 år.

Tyggegummi  
for tørr munn, 10 stk.

Art.nr. 003-5075

Proxident Leppebalsam

Fuktende og mykgjørende for leppene. 
Inneholder olivenolje, sheasmør og 
squalane. 10 ml.

Leppebalsam Art.nr. 003-5076



Collis Curve er en tannbørste med spesiell utforming som 
rengjør flere tannflater samtidig. Børstene i midten er stive 
og rengjør tyggeflatene og de ytterste børstene rengjør 
tann-
kjøttsranden. Collis Curve finnes i 3 størrelser/varianter.

Collis Curve

Collis Curve, barn Art.nr. 003-1351

Collis Curve, voksen myk/
medium

Art.nr. 003-1352

Collis Curve, voksen perio Art.nr. 003-1353

Proxident Fingerbeskytter

Gir avlastning for bittet, samtidig som den 
gir støtte og beskyttelse for den som utfører 
munnhygiene og behandling. Fingerbeskyt-
teren brukes av pleiepersonale, tannhelseper-
sonale osv. Fingerbeskytteren tåler hardt bitt. 
Ved regelmessig bruk anbefales det å bytte ut 
fingerbeskytteren én gang i måneden. Reng-
jøres med desinfeksjonsmiddel eller vann.

Proxident Grepring

Proxident Grepring av silikon er tilpasset personer 
med nedsatt håndfunksjon for grep og holding. 
Finnes i to størrelser, den lille ringen passer på 
en vanlig tannbørste og den store på en elektrisk 
tannbørste.
Selges i 3-pakk.

Proxident Pennlampe

Proxident Pennlampe er en smidig 
lampe med en fokusert lysstråle 
av LED-lys (100 lux) som gjør at 
forandringer i munnslimhinner og 
emaljeskader tydeligere kommer til 
syne. Batterier medfølger.

Fingerbeskytter S Art.nr. 003-3650

Fingerbeskytter L Art.nr. 003-3651

Grepring tannbørste Art.nr. 003-3652

Grepring el-tannbørste Art.nr. 003-3653

Pennlampe Art.nr. 003-7036

Polly Gripetang

Polly er et multihjelpemiddel for personer med 
nedsatt greps- og bevegelsesfunksjon som gjør det 
enklere å vri, dra, plukke og løfte. Grepstørrelsen 
kan enkelt reguleres fra et lite pinsettgrep til større 
kraftgrep, f.eks. til å kunne åpne bokser.

Polly Gripetag Art.nr. 003-3655



Proxident Munnpleie-sett
mot munntørrhet

Beregnet til bruk hos en person

Innhold i Munnpleiesettet
 
Proxident Munnpleie-sett er beregnet for personer som er kraftig plaget med tørr munn og 
overømfintlige slimhinner, og som trenger hjelp med det daglige munnstellet av pårørende 
eller pleiepersonell.
Produktene fukter og lindrer i munnhulen. De er uten smak og er ufarlig å svelge. Brukshyp-
pighet ut fra individuelle behov.
 
Leppebalsam
Fuktende og mykgjørende for leppene. Inneholder olivenolje, sheasmør og squalane. 10 ml.
 
Munnspray
Inneholder smørende solsikkeolje som fukter og gir lindring for tørre munnslimhinner. 50 ml.
 
Munnfuktgel
Basert på naturbetain som gir en fuktighetsbevarende effekt. Inneholder xylitol for å forebygge 
karies. 50 ml.
 
Munntørk
Benyttes ved rengjøring og fukting av munnhulen. Hygienisk, ekstra myk og med god oppsug-
ingsevne. For engangsbruk.

Proxident Munnpleie-sett
mot munntørrhet



La pasientene dine få prøve!

Mot lettere plager (rød serie):
• Meget mild fluortannkrem. Uten skum, fargestoffer og konserveringsmiddel.
• Fuktende gel med mild peppermyntesmak.
• Spyttstimulerende spray med mild peppermyntesmak.

 
Mot kraftige plager (gul serie):

• Smørende spray uten tilsatt smak.
• Fuktende gel uten tilsatt smak.
• Fluortannkrem uten smak, skum, fargestoffer og konserveringsmiddel.

Prøv Proxident mot munntørrhet



Proxident plasttannstikkere er ekstra myke og lette å bøye. 
Overflaten er lett riflet for å gi best mulig rengjørende  
effekt. Hver forpakning inneholder 100 tannstikkere.

Proxident Duoflex Plast er en dobbeltsidig, smidig og bøyelig tann-
stikke i plast. En tannstikke for rengjøring av ulike mellomrom med 
en tynn og en ekstra tynn side. Overflaten er lett riflet og avgir 
fluor. Hver forpakning inneholder 100 tannstikkere.

Proxident Duoflex Tre er en dobbeltsidig, tynn og smidig tannstikke 
i svensk bjørk. Den avgir fluor og er anatomisk utformet etter ten-
nenes mellomrom. Fukte tannstikken ved å suge på den før bruk. 
Da blir den myk og smidig og knekker ikke. Hver forpakning inne-
holder 100 tannstikkere.

Proxident Tannstikkere 
i plast med fluor

Proxident Duoflex Plast og Tre 
med fluor

Duoflex Plast Art.nr. 003-3060

Duoflex Tre Art.nr. 003-3070

Original Art.nr. 003-3000

Fluor Art.nr. 003-3030

Praktisk holder for Proxident Plasttannstikker. Utformet med 
mulighet for at tannstikkeren kan peke rett ut eller i 90 graders 
vinkel.

Proxident tannbørste finnes med normalt og 
stort skaft. Er utviklet for å passe til personer 
med nedsatt håndfunksjon. Skaftet har en god 
friksjonsflate og er formet ut fra håndens beve-
gelsesmønster. Børstehodet er utviklet slik at man 
enklere kommer til på vanskelige flater. De myke 
hårene fjerner skånsomt og effektivt bakterie-
belegg. Børstehodet er utskiftbart og bør byttes 
regelmessig. Bør ikke brukes av barn under 3 år 
da den inneholder små deler. Ved kraftig nedsatt 
håndfunksjon kan bruker trenge hjelp til å skifte 
børstehodet.

Proxident Holder

Proxident Tannbørste

Løse børstehoder til Proxident Tannbørste.
Myk børste. Selges i 3-pakninger.

Proxident Tannbørstehode

Normalt grep Art.nr. 003-1310

Stort grep Art.nr. 003-1313

Holder Art.nr. 003-3654

Ekstra børstehode
3-pakk

Art.nr. 003-1314



Folktandkräm

Folktandkräm barn

Folktandkräm baby

Folktandkräm er en ny tannkrem uten unødvendige tilsetninger. Den 
inneholder 1450 ppm fluor og 9,9% xylitol og er uten SLS og kon-
serveringsmidler. En frisk smak av peppermynte gir en frisk følelse.

Folktandkräm Barn er en mild og skånsom tannkrem for barn 0-6 
år med fluor (1000 ppm) og mild peppermyntesmak, uten SLS og 
konserveringsmiddel.

Folktandkräm Baby er en mild fluortannkrem for barnets første 
tenner. Inneholder ingen smakstilsetninger, SLS eller farge. Uten 
konserveringmiddel.

Folktandkräm 100 ml Art.nr. 003-5050

Folktandkräm 15 ml Art.nr. 003-5051

Folktandkräm barn 75 ml Art.nr. 003-5060

Folktandkräm barn 15 ml Art.nr. 003-5061

Folktandkräm baby 50 ml Art.nr. 003-5040

Folktandkräm baby 15 ml Art.nr. 003-5041

Kapten Folkes skattekart Art.nr. 003-7011

Salutem tannkrem brukes ved 
problemer med tørre og følsomme 
munnslimhinner. Tannkremen inne-
holder ikke fargestoffer eller sterke 
konserveringsmidler, men viktige 
ingredienser som fluor, xylitol og 
naturbetain (fuktende komponent). 
Inneholder ikke natriumlaurylsulfat.

Finnes også i en utgave for barn med 
0,1% fluor mot 0,15% på vanlig type.

Salutem Art.nr. 003-2050

Salutem Barn Art.nr. 003-9962

Salutem Tannkrem



Medicase medisinboks

Dansk designet ukesdosett.
En diskre medisinboks med et enkelt og rent uttrykk i perfekt balanse med form og 
funksjon.

Medicase har 7 doseringsesker, en til hver dag i uken. Merket med ukedag.
Doseringseskene er inndelt i 4 rom, som gir mulighet til opp til 4 doseringer pr dag. 
Eskene kan taes ut av medisinboksen om du f.eks skulle ha behov for å ha med deg 
medisiner for kun en dag eller to.

Medicase medisinboks leveres i 4 farger; blå, grønn, rosa og hvit/grå.



P roxident AB utvikler, selger og markedsfører dentalprodukter til apotek, 
tann- og munnhelsetjenesten og helsesektoren. Mer enn 20 års erfa-
ring, høy kompetanse og et nært samarbeid med ledende tannleger og 

tannpleiere, produktutviklere og forskere medfører at vi kan utvikle moderne 
produkter som møter kundenes høye krav til kvalitet, funksjon og design.

Proxident AB er produsent av munnpleieseriene Proxident Daily for forebyg-
gende munnpleie og Proxident Care for helsesektoren. For å kunne tilby et 
komplett sortiment tilbys også andre kjente varemerker, hjelpemidler og tilbe-
hør for god munnpleie. Disse inngår i serien Proxident Extras.
 
Alle disse produktene markedsføres i Norge av Øvrebø Rehabilitering AS.

I tillegg har vi Lasal Dentalputer som er et sortiment med posisjoneringsputer 
til bruk for posisjonering av pasienter i tannlegestolen.
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