VILKEN FUNKTION FYLLER SALIVEN?
Saliven fyller en viktig funktion genom att skydda
tänder och tandkött och motverka skador på
vävnaderna i munnen. Saliven avlägsnar bakterier från
munnen, bidrar till återuppbyggnaden av tandemaljen,
neutraliserar de syror som kan leda till plack och
karies, utgör en skyddsbarriär mot infektioner, påbörjar
matsmältningsprocessen och bidrar till smaksinnet.

bli fri från
din muntorrhet

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA
AV MUNTORRHET?
Muntorrhet kan ha negativ inverkan på din munhälsa och leda till:
• dålig andedräkt

• aftösa munsår

• brännande känsla på
tungan

• karies
• blödande tandkött

• infektioner i munnen
…samt parodontala sjukdomar, som är en av de främsta
orsakerna till tandlossning hos vuxna.

Med GUM® HYDRAL™ *:
✔ återskapas den naturliga gynnsamma effekten av
saliv
✔ blir det lättare att tugga, svälja och tala
✔ påverkas smaken i mindre utsträckning
✔ minskar den brännande känslan
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konsumenter som prövade GUM® HYDRAL™
-produkterna upplevde en signifikant förbättring.*

här produkterna är mycket effektiva och
“jagDeskulle
rekommendera dem till andra.*
”

Den här behandlingen är mycket bättre än den produkt
jag brukar använda. Känns behaglig i munnen. Ger en
mer långvarig känsla av lindring.*

”

NÄR KAN JAG ANVÄNDA GUM HYDRAL™?
®

Återfuktande
gel

Återfuktande
spray

Munskölj

Tandkräm

Efter frukost

✔

✔

✔

✔

Morgon

✔

Flera gånger

✔

Lunch

✔

Eftermiddag

✔

Middag

✔

Sängdags

✔

Under natten

✔

✔

Flera gånger

Dessa konsekvenser är ofta smärtsamma och
kan inverka på livskvaliteten. Det handlar inte bara
om obehag, utan om ständig oro, dag efter dag.
Man kanske får dåligt självförtroende, har svårt att
kommunicera, känner sig generad, är rädd för att få dålig
andedräkt och undviker sociala situationer.

LIDER DU AV MUNTORRHET?
Tar du ett eller flera läkemedel dagligen?

Ja / Nej

Har du sprickor i mungiporna?

Ja / Nej

Har du ett ständigt behov av att dricka vätska?

Ja / Nej

Vaknar du på natten och är torr i munnen?

Ja / Nej

Har du svårt att svälja torr mat?

Ja / Nej

Lider du av dålig andedräkt?

Ja / Nej

Drabbas du regelbundet av munsjukdomar som karies eller
munsår?

Ja / Nej

Lider du av någon kronisk sjukdom (diabetes, Sjögrens
syndrom, ledgångsreumatism)?

Ja / Nej

Om du har svarat ja på två eller flera av dessa frågor kan
du vara utsatt för muntorrhet.
✔

✔
✔
✔

För ytterligare information:
Tel: 031-87 16 10
www.SunstarGUM.se
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VAD ÄR MUNTORRHET?
Muntorrhet, även kallat xerostomi, drabbar omkring 1
av 4 vuxna, särskilt kvinnor och mer än hälften av alla äldre
personer, men det är ett tillstånd som ofta ignoreras.
Svårighetsgraden kan variera från tillfälligt obehag
(törst, behov av att dricka oftare, suga på karameller och
applicera läppbalsam) till allvarliga hälsoproblem som
kan inverka på livskvaliteten (påverkat smaksinne, störd
sömn eller sömnlöshet, svårigheter att äta, tugga, svälja,
tala och/eller andas) samt munhälsan (hål i tänderna,
infektioner m.m.).
Tillfälliga orsaker

Långvariga orsaker

• Läkemedel
• Förändringar i
hormonnivåerna
• Andning genom munnen
• Rökning
• Stress
• Oro
• Depression
• Högt blodtryck
• Vitaminbrist
• Uttorkning

• Åldrande
• Kronisk sjukdom (diabetes mellitus, Sjögrens
syndrom, Parkinsons
sjukdom, ledgångsreumatism m.m.)
• Sjukdom i spottkörtlarna
• Cancer
• Operation och strålbehandling av huvud och
nacke

DET FINNS ÖVER 400 VANLIGA RECEPTBELAGDA
ELLER RECEPTFRIA LÄKEMEDEL SOM HAR
MUNTORRHET SOM BIVERKNING. DET GÄLLER
BLAND ANNAT LÄKEMEDEL MOT ALLERGI,
ASTMA, FÖRKYLNING, DEPRESSION, EPILEPSI,
SMÄRTA, INFLAMMATION, HÖGT BLODTRYCK,
HJÄRTKÄRL-SJUKDOM, URININKONTINENS M.M.

HYDRAL®
HYDRAL®

LINDRA DIN MUNTORRHET
- HELA DAGEN, VARJE DAG
Den nya produktserien GUM® HYDRAL™ ger omedelbar
och långvarig lindring samtidigt som den skyddar
din mun från de skador som muntorrhet kan ge
upphov till. Den innovativa formulan, som verkar redan
från första användningstillfället, återfuktar och skyddar
munslemhinnan för bättre livskvalitet.*

GUM® HYDRAL™ återfuktande Gel och
GUM® HYDRAL™ återfuktande Spray
• Långvarig återfuktning av munnen tack vare fuktgivande
substanser
• Smörjer munslemhinnan och ger skydd mot irritation
tack vare innovativa ingredienser
• Lindrar muntorrhet
• Främjar läkning av mjukvävnader i munnen

GUM® HYDRAL™ återfuktande Spray
Du kan använda GUM® HYDRAL™
återfuktande Spray när du är ute på
språng tack vare den lilla, bekväma
förpackningen.

GUM® HYDRAL™ återfuktande Gel

HYDRAL®
HYDRAL®
Formulan i GUM® HYDRAL™ är skonsam mot känsliga
munnar (inga irriterande ingredienser, ingen alkohol,
inga parabener). Smaken har valts ut av personer som själva
använder produkter mot muntorrhet.** Oavsett om du lider av
lindrig eller svår muntorrhet, och oavsett din ålder, uppfyller
GUM® HYDRAL™ dina behov för alla tänkbara tillfällen (dagtid,
nattetid och när du är ute på språng).

GUM® HYDRAL™ Munskölj
• Förser mjukvävnaderna i munnen
med ett extra smörjande skydd
som ger ökad komfort tack vare sin
höga viskositet
• Stimulerar återuppbyggnaden av
tandemaljen och bidrar till att
skydda mot hål i tänderna tack
vare att den innehåller fluor
• Särskilt skonsam för känsliga
munnar

GUM® HYDRAL™ Tandkräm
Använd GUM® HYDRAL™ Tandkräm dagligen för att
bidra till återuppbyggnaden av tandemaljen och
förebygga hål i tänderna tack vare tandkrämens
fluorinnehåll. Den skonsamma formulan återfuktar
och skyddar torra munnar.

Applicera GUM® HYDRAL™ återfuktande Gel
på tandköttet, tungan och munslemhinnan,
särskilt före sänggående och under natten.

FÖR MAXIMALT RESULTAT, KOMBINERA GUM® HYDRAL™
-PRODUKTERNA I DIN DAGLIGA MUN- OCH TANDVÅRDSRUTIN.

*10 dagars testanvändning i hemmet av produktserien GUM® HYDRAL™som utfördes 02.2014 av 51
personer med muntorrhet i åldrarna 20 till 69 för att utvärdera upplevd effekt av och allmän acceptans
för GUM® HYDRAL™ gel, spray och munskölj. **Smaktest som utfördes 2012 av 23 personer som led av
permanent eller tillfällig muntorrhet.

