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GUM® Hydral-serien er spesialutviklet 
for å gi deg umiddelbar og langvarig 
lindring fra tørr munn og bidra til å 
håndtere komplikasjoner som kan 
oppstå.
GUM® Hydral® Moisturizing Gel er 
en jevn gel som lett kan brukes på 
tannkjøttet og tungen minst 5 ganger 
daglig, spesielt før sengetid og om 
natten. Gjenta etter behov. Bruk ca 1 
til 2 cm gel om gangen
https://www.sunstargum.com/se

TØRR MUNN 

Mange mennesker har en diagnose som gir munntørrhet, og 
en betydelig del av disse oppgir munntørrhet om natten som 
den tydeligste plagen. Hvis tannlegen kan hjelpe med å roe 
tilstanden ned om natten så er det vel bra?

Én situasjon som mange godt utredede 
pasienter forteller om, tiltross for at 
de går på all verdens medikamenter, 
er at de våkner om natten grunnet 
munntørrhet. Og når de først våkner,så 
må de utføre så mange «trinn» at de 
rett og slett blir så våkne at de ikke 

får sove igjen. Altså trenger man «en 
rutine man kan gjøre i søvne»?
Noen forteller at man har en gel/krem 
liggende under hodeputa: I halvørska 
klarer de å finne tuben, skru av korken, 
dytte litt gel inn i munnen og fordele 
gelen. Sover videre gjør de fleste!

Andre bruker en eller flere sugetabletter 
som fester seg til slimhinnen: Tablettene 
tas før de sovner, og for noen varer den 
natten ut. For andre kan det være lurt 
å bruke gel-trikset: Legg utpakkede 
tabletter under puta: Du får tak i dem 
«i søvne»

GC Dry Mouth Gel danner et beskyttende belegg 
på munnslimhinnen, og gir opptil 4 timer lindring fra 
symptomene på tørr munn. For å stabilisere og opprettholde 
et oralt miljø som favoriserer remineralisering, har GC Dry 
Mouth Gel en nøytral pH. 
https://www.gceurope.com/

Xerostom Salivary Substitue 
Gel skaper et beskyttende skjold 
som bidrar til å smøre og reparere 
munnen.
Bare bruk gelen med en ren 
fingertupp til det berørte området av 
munnen og bruk etter behov. Kan 
brukes med proteser og er ideell å 
bruke før du spiser og legger deg.
https://novusdental.no

XyliMelts® festes til tannkjøttet, 
løses sakte opp, og stimulerer 
spyttproduksjonen. Dette betyr at du 
kan sove hele natten uten plager med 
tørr munn.Tabletten klebes fast mellom 
tannkjøttet og kinnet og løses opp over 
en periode på opptil 6 timer om natten. 
Bruk gjerne to tabletter om natten, en 
tablett på hver side i munnen. På dagtid 
brukes XyliMelts® etter behov. 
https://www.pharmex.no

om natten

Ikke til forkleinelse for noen, 
men vi har plukket ut noen få 
produkter, bare gel samt den 
eneste tabletten som vi har hørt 
om som fester til slimhinnen

En tanntråd som passer  
perfekt til broer, kroner,  
implantat & ortodonti
GUM® AccessFloss er en tanntråd med innebygget tanntrådfører som 
gjør det enkelt å rengjøre under og rundt kroner, broer, implantater og i 
større interdentale mellomrom.

Tråden ekspanderer og tilpasser seg ulike interdentale mellomrom og har 
en spesialdesignet forpakning som gjør det enkelt å kutte tråden i riktige 
lengder.
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