
Proxident Munntørk

Proxident Munntørk er et enkelt og hygienisk hjelpemiddel ved munnstell. Benyttes både ved rengjøring, behandling med flytende 
oppløsninger eller ved fukting av munnhulen. Den er et smidig verktøy med funksjoner som gjør arbeidet ditt enklere samtidig som det er 
behagelig for pasienten.



Egenskaper ved 
rengjøring i munnhulen

Myk skumgummi som er gunstig 
for følsomme munnslimhinner
 
Riflet for effektiv rengjøring ved 
roterende bevegelse i munnen
 
Plastpinnen kan bøyes for lettere 
å komme til i munnhulen
 

Tåler væske

Egenskaper ved behandling med 
væske

Munntørk suger opp, holder på og avgir væske. Fin å benytte 
ved behandling med smertestillende-, 
slimløsende- og spyttstimulerende 
væsker, samt ved fluorbehandling, 
klorhexidinbehandling eller middel 
mot dårlig ånde.

Munntørk large suger opp 5-7 ml og 
small ca 3 ml avhengig av væskens 
viskositet. Benytt et ml-mål for riktig 
dosering. Trykk skumgummien mot 
bunnen i måleglasset for å suge opp 
max mengde væske.

Kun for engangsbruk.

Proxident 
Munntørk

Myk
skum-
gummi

Pinne i plast
Proxident Munntørk er et behagelig og 
effektivt hjelpemiddel ved forskjellige 
typer munnstell. Den er et produkt som 
gjør hverdagen enklere, både for pleie-
personalet og alvorlig syke pasienter.
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Vær forsiktig 
ved behandling, 

så pasienten ikke 
får væske i 

halsen.

Produktinformasjon

Hver enkelt Munntørk testes i 
forbindelse med produksjonen, 
slik at man er sikker på at skum-
gummien sitter fast.
 
Produsert i forhold til GMP i 
Sverige.
 
Renhetsgrad: Rentrom EU GMP 
Klasse D (ISO14644-1, ISO 8 
klasse 100 000).
 
Munntørk leveres i størrelsene 
small eller large.
 
Pakningsstørrelse: Pose med 50 
stk eller enkeltpakket (150 stk).



STUDIE 

"Sammenligning av forskjellige måter 
å administrere fluor hos personer med 
munntørrhet".

Studie utført av 
sjefstannlege, Docent 
Pia Gabre, Uppsala.

Man sugde opp halvparten av 2 ml mild 
fluorløsning 0,2% i Proxident Munntørk 
smal og appliserte først på den ene siden 
ved å gni tenner og munnslimhinne med 
munntørken i ca 10 sek. Deretter sugde 
mann opp resten av oppløsningen og 
gjentok samme prosedyren på andre 
siden.

Det oppnådd samme effekt på fluor-
konsentrasjonen som ved munnskylling 
med 0,2% fluoroppløsning i 1 minutt. 
Den totale mengden fluor som ble brukt 
ved hver behandling var 0,32 mg.

Et meget godt alternativ for pasienter 
som ikke selv kan foreta munnskylling.
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Proxidents skumgummi er ekstra myk. Dette gjør at pasienten 
opplever behandlingen som behagelig og dermed slapper 
bedre av. Noe som igjen gir bedre arbeidsforhold for pleie-
personalet.

Det er enkelt å behandle langt bak i munnen med Proxident 
Munntørk smal siden den er så liten og myk.  Dette gjør 
f.eks. behandling med SB12 mot dårlig ånde enkel å utføre.

Proxident Munntørk kan suge opp en stor mengde væske. 
Skumgummien holder på væsken og avgir væsken kontrollert,  
avhengig av hvor hardt man trykker mot tenner/munnslimhinne.

Å suge i seg væske ved hjelp av Proxident Munntørk er et 
godt alternativ for personer som ikke kan drikke av glass 
eller med sugerør. Ca 5ml vann tilført 30 ganger utgjør 
1,5 dl vann.

Proxident Munntørks plastpinne tåler væske, og er mykt 
sviktende slik at man også får gjort munnstell langt bak i 
munnen.

Produktfordeler
Proxident Munntørk

Dette dokument er produsert 
i samarbeid med autorisert 
tannpleier Maria Juslin, ACT 
Akademiskt Centrum för 
Äldretannvård Stockholms 
sjukhem, som i mer en 15 
år har benyttet Proxident 
Munntørk og konkurrerende 
produkter på forskjellige 
pleietrengende pasienter.NYHET!

Informasjon om importør:

Øvrebø Rehabilitering AS
Rosenkrantzgata 11
3018 DRAMMMEN
Tlf +47 32 24 42 50

www.ovrebo.no – firmapost@ovrebo.no

Proxident Munntørk large (enkeltpakket) – 003-3613
Proxident Munntørk small (enkeltpakket) – 003-3612

Proxident Munntørk large – 003-3602

Proxident Munntørk small – 003-3602-1


