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Psst... Du vet väl att du även kan köpa 

presentkort att ge bort till nära och kära? 

Du hittar dem på våra kliniker.

FÖR EN GOD MUNHÄLSA

Välkommen till Folktandvårdens Munapotek – ett 

noga utvalt sortiment för hela familjen. Dessa pro-

dukter kan du köpa på Folktandvårdens kliniker. 

Be gärna din behandlare om råd kring vad som passar 

just dig! Du kan även få med dig ett blad där ni krys-

sar i vilka produkter som är bäst för dig så du enkelt 

har koll på vad du behöver. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid Innehåll

4-5 Barn

6-7 Eltandborstar och  

  tandborstar

8-9  Tandkräm, munskölj och  

  annat med fluorid

10-11 Mellanrumsrengöring

12-13 För den sköra munnen

14 På resan
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1 Oral-B Stages Power Kids
Eltandborste anpassad för barn över tre år. Har extra 
mjuka borststrån och är kompatibel med appen Disney 
MagicTimer. Finns med motiv från Star Wars eller Fro-
zen. Laddare och borsthuvud medföljer. 
Pris: 259 kr

2 TePe GOOD Mini och Compact NYHET!
Tandborstar tillverkade av 96%  biobaserad plast. Mini soft  
tandborste som kan användas från första tand till ca 3 års ålder.   
Kids soft tandborste kan användas från ca 3 års ålder 
Pris: 16 kr/18 kr 

3 TePe tandborstar  - Mini och Select Compact
Tandborste för barn. Mini för de minsta barnen. Liten barntandborste  
Select Compact mjuk och Select Compact extra mjuk för barn över tre år. 
Pris: 8 kr

4 Collis Curve Junior
Tandborste som rengör tuggytor samt ut- och insidor samtidigt.  
Borstens strån är böjda och når ner runt tänderna.  
Pris: 51 kr

5 TePe tandborstar  - Mini och Kids med tryck NYHET!
TePe tandborstar Mini och Kids  med färgglada och lekfulla tryck
Mini rekommenderas från första tand och Kids från ca 3 år. 
Pris: 15 kr

6 Oral-B Stages borsthuvud
Borsthuvud för barn  
(Frozen eller Star Wars). 
Pris: 99 kr (2-pack)

BARN 
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5 TePe PlaqSearch
Infärgningstablett som med 
röd och lila färg avslöjar var 
bakteriebeläggningar finns i 
munnen. 
Pris: 21 kr

6 Flux Junior 
Fluoridskölj som förebygger karies.  
För barn från sex år. Alkoholfri.  
Smak av hallon. Fluoridhalt 0,05 %.
Pris: 500 ml/59 kr

1 Folktandkräm Barn
Fluoridtandkräm för barn från noll till cirka sex år. Utan skum- och 
konserveringsmedel. Mild mintsmak. Fluoridhalt 1000 ppm.
Pris: 75 ml/25 kr 

2 Zendium Kids NYHET!
Tandkräm för små barn 0-3 år. Har låg slipverkan och skummar 
inte, vilket underlättar vid tandborstning. Mild fruktsmak. Fluoridhalt 
1000 ppm.  
Innehåller små mängder ägg- och mjölkproteiner.

Pris: 50 ml/25 kr 

3 Zendium Junior NYHET!
Tandkräm för barn från 4år. Löddrar utan SLS skummedel, mild 
smak. Fluoridhalt 1450ppm.
Innehåller små mängder ägg- och mjölkproteiner.

Pris: 50 ml/25 kr 

4 Salutem tandkräm
Mild fluoridtandkräm utan smak för barn med allergi eller torra och 
känsliga mun slemhinnor. Fluoridhalt 1000 ppm.
Pris: 70 g/58 kr
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ELTANDBORSTAR TANDBORSTAR

1 TePe Select  
Select är en prisvärd kvalitetstandborste med ett greppvänligt  
skaft. Select finns med mjuka och extra mjuka strån.
Pris: 8 kr

2 TePe Supreme
Tandborste med strån i två nivåer för bättre åtkomlighet mellan 
tänderna och längs tandköttskanten. Tandborsten har ett stadigt 
skaft med tumgrepp. 
Pris: 11 kr

3 TePe Compact Tuft Vinkelborste
Tandborste med ett litet vinklat borsthuvud som gör det enklare  
att nå svåråtkomliga tandytor.
Pris: 15 kr

4 TePe GOOD Regular NYHET!
Soft tandborste tillverkad av 96% biobaserad plast.
Pris: 18 kr 

2 Oral B GeniusX 20100S NYHET!
Eltandborste med 3D rengöring, blue tooth teknologi, Gum Guard-teknik (registrerar när 
trycket är för hårt), Smartring LED-ljus samt Position Detection (positionsavkänning) . 
Ansluts till Oral B appen för att registrera data och ge vägledning under tandborstningen.  
6 rengöringslägen:  Trycksensor som varnar visuellt och drar ned på hastigehten.
4 x 30 sek timer.
Pris: 1 595 kr

1 Oral B GUM CARE2 NYHET!
Vit eltandborste med 3D rengöring.
Laddare och 2 borthuvuden medföljer.
Pris: 699 kr

3 Oral-B borsthuvud
Borsthuvud som når långt in mellan tänderna, CrossAction. 
Pris: 179 kr (4-pack) 

Borsthuvud, Precision Clean. 
Pris: 169 kr (4-pack) 

Extra mjukt borsthuvud, Sensi UltraThin. 
Pris: 159 kr (3-pack)
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1 Sensodyne Original
Skonsam fluoridtandkräm som 
ger skydd mot ilningar i tänder-
na. Utan konserveringsmedel. 
Mild mintsmak.  
Fluoridhalt 1450 ppm.
Pris: 75 ml/25 kr 

2 Sensodyne Repair & Protect 
Fluoridtandkräm som kan repa-
rera känsliga och ilande tänder. 
Mint smak.  
Fluoridhalt 1450 ppm.
Pris: 75 ml/40 kr

3 Folktandkräm NYHET!
Folktandkräm är en bastand-
kräm med fräsch pepparmints-
mak.  Den är fri från SLS. 
Fluoridhalt 1450 ppm. 
Pris: 100 ml/26 kr

4 Sensodyne Pro-Emalj
Fluoridtandkräm speciellt 
utvecklad för att skydda mot 
frätskador. Stärker tandemaljen 
vilket gör den mindre känslig för 
syror och skyddar mot ilningar i 
tänderna. Mintsmak.  
Fluoridhalt 1450 ppm.
Pris: 75 ml/33 kr

5 Zendium Classic
Mild lågskummande tandkräm 
för personer med torra och 
känsliga munslemhinnor.  
Mild mint smak.  
Fluoridhalt 1450 ppm.  
Innehåller små mängder ägg- och mjölk-

proteiner.

Pris: 75 ml/29 kr

6 Proxident care
Proxident tandkräm för torr 
mun utan smakämnen är extra 
mild och speciellt anpassad för 
personer med mycket känsliga 
munslemhinnor. Neutral i sma-
ken och innehåller fluorid (1450 
ppm) och xylitol. Tandkrämen 
skummar inte och innehåller 
inga färg- och konserveringsme-
del eller SLS.
Pris: 75 ml/38 kr  

TANDKRÄM OCH MUNSKÖLJ

1 Flux Original 
Fluoridskölj för vuxna och barn  
(från 12 år) som förebygger karies. 
Alkoholfri. Smak av mint eller mild mint. 
Fluoridhalt 0,2 %.
Pris: 500 ml/59 kr

2 Flux Fresh 
Fluoridskölj för att säkerställa god 
andedräkt. Alkoholfri.  
Innehåller zinklactat och klorhexidin.
Fluoridhalt 0,2 %.  
Pris: 500 ml/59 kr

Hur mycket fluorid är det i produkten?

I tandvårdsprodukter finns fluorid i saltform. Vanligast är natriumfluorid och natriummonofluorfosfat (MFP) eller en 
kombination av dessa. Fluoridhalten anges i olika enheter för olika produkter, ibland som rent fluorid (F) och ibland i 
molekylform natriumfluorid (NaF).

I tandkräm anges fluoridhalten oftast i ppm F (parts per million) medan en munskölj med fluorid vanligen anges i procent 
NaF. 
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1 J&J Dentotape 
Vaxad tandtråd för rengöring  
mellan tänderna. 
Pris: 53 kr

2 Oral-B Satin Floss
Tandtråd för rengöring mellan  
tänderna. Mintsmak.
Pris: 19 kr

3 Proxident DuoFlex  NYHET!
Dubbeländad tunn och smidig 
tandsticka tillverkad av svensk björk.
Pris: 36 kr

4 Plackers tandtråd
Smal tandtråd på bygel för rengöring 
mellan tänderna. Finns in två olika  
varianter, Twin och Grip. 
Pris: 36 kr

1 TePe mellanrumsborste
Mellanrumsborste för rengöring mellan tänderna. 
Finns i olika storlekar med diameter  
från 0,6 till 1,5 mm.
Pris: 33 kr

2 Gum Soft-Picks Advanced
Mjuk gummitandsticka för rengöring mellan 
tänderna. Passar i smala mellanrum och har ett 
extra långt och böjt skaft. Finns i storlekarna 
Small, Regular och Large.
Pris: 49 kr 

3 TePe EasyPick 
Mjuk gummitandsticka för rengöring mellan  
tänderna. Finns i storlekarna XS/S, M/L och nu 
även en nyhet i storlek XL.
Pris: 49 kr

MELLANRUMSBORSTAR, TANDTRÅD OCH TANDSTICKOR

Varför är det viktigt med mellanrumsrengöring?
Det samlas bakterier och matrester i utrymmen mellan tänderna och vid tandköttskanten dit tandborsten inte alltid når. 
Därför bör du komplettera din dagliga tandborstning med ett hjälpmedel för mellanrumsrengöring, till exempel tandtråd 
eller tandsticka. Plack (en klibbig, färglös hinna av bakterier som naturligt på tandytorna och längs tandköttskanten) kan 
uppstå om du inte rengör ordentligt mellan tänderna. Placket kan sedan omvandlas till tandsten, vilket kan leda till 
inflammerat och blödande tandkött. Att regelbundet göra rent mellan tänderna är det bästa sättet att förebygga tandkötts-
inflammation och tandlossning. 

Vad ska jag välja?
Det är individuellt vad som passar dig och vad du föredrar. Diskutera gärna med din behandlare för att hitta rätt produkter 
för mellanrumsrengöring. 
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FÖR DEN SKÖRA MUNNEN

FÖR BÄTTRE ÅTKOMST

1 TePe Compact Tuft  
vinkelborste
Tandborste med ett litet  
vinklat borsthuvud som gör 
det enklare att nå  
svåråtkomliga tandytor.
Pris: 15 kr

2 Collis Curve
Tandborste som rengör 
tuggytor samt ut- och insidor 
samtidigt. Borstens strån 
är böjda och når ner runt 
tänderna. 
Pris: 51 kr

VID MUNTORRHET

1 Proxident Munspray 
salivstimulerande
Salivstimulerande munspray 
med mintsmak som fuktar 
torra munslemhinnor och ger 
en fräsch smak i munnen. 
Fluoridhalt 42 ppm. Innehåll-
er xylitol.
Pris: 50 ml/45 kr

2 Proxident Munspray 
smörjande
Smörjande munspray med 
solrosolja som lindrar mycket 
torra och känsliga munslem-
hinnor. 
Pris: 50 ml/52 kr

3 Proxident Munfuktgel
Munfuktgel som lindrar 
mycket torra och känsliga 

munslemhinnor samt ger 
en hal och skön känsla i 
munnen.
Pris: 50 ml/54 kr 

4 Flux Dry Mouth Drops
Sockerfria sugtabletter som 
stimulerar salivproduktionen 
och är lämplig vid mun-
torrhet. Jordgubbssmak. 
Innehåller xylitol.
Pris: 30 kr

5 Flux Dry Mouth Rinse 
Munskölj som stimulerar 
salivproduktionen samt 
återfuktar och smörjer 
slemhinnan. Jordgubbe- och 
mintsmak. Fluoridhalt 0,2 %.
Pris: 500 ml/75 kr

FÖR PROTESER OCH IMPLANTAT

1 TePe Protestandborste
Tandborste speciellt anpassad 
för tandproteser.
Pris: 13 kr

2 TePe Universal Care
Tandborste speciellt designad 
för rengöring av implantat och 
tandställning. Den vinklade 
halsen gör det lättare att 
komma åt på svårborstade 
ställen.
Pris: 16 kr 

3 Corega Ultra Creme
Kräm för att fästa  
tandproteser. Speciellt  
lämpad vid problem med 
skavsår i munnen eller 
ömtåliga slemhinnor.
Pris: 36 kr

4 Corega Tabs 3 Minutes
Brustablett med mintsmak 
som skonsamt rengör proteser 
på bara tre minuter.
Pris: 51 kr

5 GUM® Access Floss 
Tandtråd som expanderar och 
anpassar sig till olika storlekar 
av tandmellanrum för bästa 
kontakt med tandens yta. 
Tråden har en inbyggd 
trådförare som gör det enkelt 
att göra rent under och runt 
implantat, tandställningar, 
broar och kronor.Pris: 40 kr

6 Proxysoft Bridge &  
Implant Cleaners
Tandtråd för rengöring mellan 
tänderna, speciellt anpassad 
för implantat och tandbryggor. 
Pris: 75 kr

VID TANDKÖTTSPROBLEM

1 GUM Paroex tandkräm
Fluoridtandkräm som innehåll-
er antibakteriella substanser 
och ger ett långsiktigt skydd 
mot tandköttsproblem.  
Fluoridhalt 1450 ppm. 
Innehåller klorhexidin 0.06 
% och cetylpyridiniumklorid 
0.05 %.
Pris: 75 ml/39 kr

2 GUM Paroex munskölj
Munskölj avsedd för korttidsbe-
handling av tandköttsinflam-
mation och tandlossning samt 
före och efter kirurgiska 
ingrepp. Innehåller klorhexidin 
0,12 %, cetylpyridiniumklorid 
0,05 %.
Pris: 300 ml/55kr

3 GUM Paroex gel
Antibakteriell gel för korttids-
behandling av tandköttsproblem. 
Speciellt avsedd för bakterie-
kontroll vid t ex tandköttsin-
flammation och tand lossning. 
Innehåller klorhexidin 0.12 % 
och cetylpyridiniumklorid  
0.05 %.
Pris: 75 ml/39 kr

Vad är en ”skör mun”?

En skör mun är ett samlingsbegrepp för olika 
typer av tillstånd, sjukdomar eller åkommor i 
munnen. Dessa kan vara kort- eller långvariga 
och innefattar allt från muntorrhet till tand-
köttsproblem. Kort och gott, så handlar det 
om en mun som behöver lite extra omtanke, 
kanske i form av  särskilda produkter. 

Är du osäker på vad som passar dig, prata med 
din behandlare!
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Priserna gäller från 1 februari 2021

1 Zendium Kids
Tandkräm för barn upp till ca 3 år för resan.  
Fluoridhalt 1000ppm med mild fruktsmak. 
(Innehåller små mängder ägg- och mjölprotein)

Pris: 15 ml/6 kr

2 Zendium Sensitive
Tandkräm speciellt framtagen för personer med  
ilningar i tänderna, skummar milt utan SLS skummedel, 
vilket gör Zendium lämplig även för känsliga munnar,  
mild smak. Fluoridhalt 1450ppm, 15 ml perfekt för resan. 
(Innehåller små mängder ägg- och mjölprotein) 
Pris: 15 ml/6 kr

FÖR RESAN

3 Ekulf TravelBrush
Liten och praktisk tandborste för folk i farten.  
Den är perfekt för dig när du är på resa, 
innan ett möte, på jobbet och liknande.
Pris: 17 kr
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www.regionorebrolan.se/folktandvarden


