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Anbefalinger i omsorgstandplejen.  

Borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje, vil typisk have så nedsat motorik, at der anbefales hjælp 
af plejepersonale til mundhygiejne. 

Forebyggelse: 

➢ Det anbefales at reducere søde drikke og søde fødevarer. De kan evt. erstattes af sukkerfrie 
alternativer. 

➢ Ved mundtørhed anbefales der spytstimulerende sukkerfrie drops og pastiller eks. Xerodent 
eller sukkerfrit tyggegummi. 

➢ Ved svære tilfælde anbefales det, at der bruges kunstigt spyt, enten hjemmelavet med glycerin 
tilsat citronsaft eller færdigkøbt ex. Salivagel fra Zendium. 
 

Tandbørstning: 

➢ Der skylles inden tandbørstning for at fjerne eventuelle rester af fødeemner. 
➢ Tænder og implantater børstes 2 gange dagligt 
➢ I mellemrum bruges mellemrumsbørster, hvis der ikke er plads, kan der anvendes glide.  

 

Tandpasta: 

➢ Det anbefales, at bruge tandpasta med fluor koncentration på 1450 – 1500 ppm. 
➢ Hos borgere med megen belægning, mundtørhed, rodcaries og strålebehandlede, kan der efter 

aftale med tandlæge, ordineres en tandpasta med et ekstra højt fluorindhold. 
 

Tandbørste: 

➢ Der anvendes en tandbørste med et lille børstehoved, bløde børster og langt skaft med et godt 
greb.  

➢ Der kan desuden anvendes el-tandbørste. 
 

Rengøring af hel og delproteser: 

➢ Børstes 2 gange dagligt.  
➢ Der anvendes koldt vand. 
➢ Skyl protesen og mundhulen efter hvert måltid. 
➢ Der anvendes uparfumeret flydende håndsæbe. 
➢ Der anvendes protesebørste med stive børster. 
➢ Tages gerne ud til nat. Kan både opbevares tørt og i et glas vand. 

 

Det vigtigste er at protesen er ren. 
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Ved misfarvning: 

 Læg protesen i et glas vand med en spsk. blå Biotex natten over. Efterfølgende rengøres protesen 
grundigt.  

Ved tandsten: 

 Læg protesen i en blanding af halvt vand, halvt husholdningseddike i et par timer. Tandsten kan 
efterfølgende skrabes af med træneglepind eller trætandstikker. Brug aldrig metal, da dette vil ridse 
protesen. Protesen børstes efterfølgende. Proceduren kan gentages, og protesen kan eventuelt ligge 
natten over, hvis der er tale om store mængder tandsten.  

Ved svamp: 

➢ I første omgang skal der sikres sufficient mund- og protesehygiejne. Slimhinder tørres af med 
en skumvaskeklud viklet om finger eller med mundpleje swaps. 

➢ Sukkerholdig mad og drikke begrænses til et minimum og erstattes evt. af sukkerfrit alternativ. 
➢ Hvis der anvendes astmamedicin, skal der altid skylles med vand, da symptomerne efter brug af 

astmamedicin kan minde om svamp. 
➢ Giv luft til slimhinden og sov gerne uden protese. 
➢ I sjældne tilfælde er der indikation for medicinsk behandling efter samråd med tandlæge/læge. 

 

Proteser der passer dårligt: 

➢ Sørg for at slimhinden i munden er fugtig og ren inden en protese isættes. Der kan ikke skabes 
det vakuum, der holder overprotesen fast, hvis munden er tør.  Forsøg i første omgang at fugte 
med vand, ellers kan instruktionen for mundtørhed følges. 

➢ Hvis der anvendes klæbemiddel anbefales der alm. Vaseline eller klæbemiddel i pulverform. 
➢ Der anbefales, som udgangspunkt ikke proteseklister ex. Protefix, da det kan skade slimhinden 

og der er stor risiko for overdossering, samt at rester ikke fjernes fra proteserne ved 
tandbørstning.  
 

Hvis ovenstående ikke løser problemet, bør der rettes henvendelse til tandlæge eller tandtekniker.  

Interval for undersøgelser: 

Der foretages løbende individuel vurdering om behov, men som minimum er intervallet følgende: 

Betandede: Undersøgelse hver 6. måned. 

Helprotese både i over og underkæbe: Undersøgelse hver 12. måned.     


