
Bevara munhälsan 
och må BättreKom ihåg

Även om det känns bra i munnen just nu är det viktigt att 
du tar kontakt med tandvården när du orkar. Du är alltid 

välkommen till Folktandvården. 

Har du frågor om din tandhälsa
Välkommen att kontakta oss på Folktandvården.

Vi kan ge dig den vård du behöver vare sig det handlar 
om en vanlig undersökning eller avancerad specialisttandvård, 

så att du kan vara frisk i munnen hela livet.

En god munhälsa är viktigt för allmäntillståndet och välbefinnandet.
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En god munhälsa kan ändras snabbt 
Det kan ske vid förändrad allmänhälsa och medicinering. Då är det 
viktigt att få stöd och hjälp. Klarar du inte av att besöka tandvården är 
det viktigt att du får den vård du behöver hemma istället.

Det här kan du göra själv
 ▪ Borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm samt göra 

rent mellan tänderna.
 ▪ Extra fluortillskott. Bäst effekt ger munsköljning med 0,2% 

fluorlösning varje dag. Det finns också en extra fluorrik tandkräm 
som är bra att använda, Duraphat. Ett alternativ kan vara att suga 
på fluortabletter. Allt finns receptfritt på apotek.

 ▪ Regelbundna måltider.
 ▪ Drick vatten när du är törstig. Undvik söta drycker, även juice är sött.
 ▪ Du kan be om hjälp och råd genom att ringa din tandhygienist eller 

tandläkare. De kan skriva ut recept på fluorprodukter som ingår i 
läkemedelsrabatten.

Om du är torr i munnen
En vanlig orsak till muntorrhet är biverkan av medicin. Om man 
behöver äta många mediciner är risken större att man blir torr i 
munnen.

Läkemedel som ger muntorrhet är bland annat blodtrycksmediciner, 
vätske drivande läkemedel, allergiläkemedel och psykofarmaka. Man 
blir torr i munnen även när man inte dricker tillräckligt med vätska. 
Muntorrhet medför en ökad risk för kariesskador.

Hjälpmedel mot torr mun finns på alla apotek. 

Vad hjälper vid torr mun
 ▪ Salivstimulerande sockerfria sugtabletter.
 ▪ Salivstimulerande eller smörjande spray.
 ▪ Fuktgel för munslemhinnan.
 ▪ Skölj munnen ofta med vatten.
 ▪ Ät gärna mat som ger tuggmotstånd.


