
Proxident 
för torr känslig mun



Proxidents produkter är utvecklade för personer med mycket stora besvär av torr och 

känslig mun. Våra gula produkter smörjer, fuktar och ger lindring då inget annat hjälper. 

De innehåller bara milda och 

extra skonsamma ingredienser 

och är helt smakneutrala. 

Vid behov applicera med hjälp 

av Proxidents extra mjuka 

muntork.

Munspray med smörjande solrosolja 

Innehåller solrosolja med extra hög renhetsgrad och är därför mycket mild  

och lätt att applicera. Kan sväljas.

Munfuktgel 

Fuktgivande, smakneutral gel baserad på naturbetain. Kan sväljas. 

Nu i storpack 400 ml. 

Läppbalsam 

Återfuktande och mjukgörande läppbalsam med olivolja, squalane och sheasmör. 

Tandkräm 

Fluortandkräm utan smakämnen, skummedel och färgämnen. Speciellt anpassad 

för personer med mycket sköra och känsliga munslemhinnor. 

Proxident smörjer, fuktar och lindrar när inget annat hjälper



Proxident smörjer, fuktar och lindrar när inget annat hjälper

Den röda seriens produkter, 

är anpassade för personer 

med lindriga eller tillfälliga besvär 

av torr och känslig mun. 

I den här gruppen finns produkter 

som stimulerar salivproduktionen 

och de innehåller mild smak 

av pepparmint. 

Muntorkar 

Våra extra mjuka muntorkar används  

vid rengöring och behandling  

av munhålan. Produktens form  

och material är noga utprovat  

för att vara så skonsamt 

som möjligt och underlätta 

vårdpersonalens arbete.  

Endast för engångsbruk.    

Munvårds-set  

Innehåller våra mest skonsamma  

och vårdande produkter för säng- 

liggande patienter med mycket torra 

och känsliga munslemhinnor. 

En påse Muntork small, Munspray, 

Munfuktgel och Läppbalsam



DEMOBOX – Låt dina patienter prova! 

Eftersom vi inte kan erbjuda små smakprover 
av våra produkter har vi tagit fram en sortiments-
kartong. Här kan du låta dina patienter prova 
med hjälp av engångsskedar. 
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Proxident AB  Box 470, 791 16 Falun. Tel. 023-79 22 22, info@proxident.se, www.proxident.se 

Munvård hela livet
Utbildningsbroschyr för vårdpersonal 
och anhöriga. Innehåller beskrivning 
om hur man utför munvård 
på någon annan. 

Information för dig med torr 
och känslig mun
Patientfolder om muntorrhet

Rekommendationsblock 
Hjälp dina patienter att välja ut 
rätt produkt med rekommendations-
blocket. Innehåller också information 
om var produkterna finns att köpa. 

Är du intresserad av att jobba med vårt material eller köpa in Proxidents produkter 
till din klinik, praktik, vårdavdelning eller sjukhus, kontakta oss eller någon av våra 
grossister. Apoex, DAB, Dentalringen, Gama dental, Mediq, Nordenta, NSH care, 
OneMed, Plandent, Staples Sweden.  

INFORMATION 
för dig med torr och känslig mun

Alla Proxident Care produkter för torr mun finns att köpa hos:

• Apotea, www.apotea.se. 

• Tandapoteket, www.tandapoteket.se, 08-400 204 98. 

• Proxident, www.proxident.se, 023-79 22 22.

Ett urval av produkterna finns att köpa hos tandvården och på apotek. 

Röda serien

Munspray, salivstimulerande

Munfuktgel, mild pepparmint

Muntork, salivstimulerande

Tandkräm, mild pepparmint

Gula serien

Munspray, smörjande

Munfuktgel, utan smak

Muntork, smörjande

Tandkräm, utan smak

REKOMMENDERAS AV:

Proxident Care
för torra och känsliga munnar
Proxident Care är en serie produkter som ger lindring vid torr och 
känslig mun. Den röda serien är utvecklad för dig med lätta besvär 
och den gula för dig med svåra besvär.

Proxident AB – Box 470, 791 16 Falun – Tel 023-79 22 22 – www.proxident.se

Demoprodukter och praktiska råd

För fler praktiska tips och råd se www.proxident.se


