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TOOTHETTE® Oral CareTOOTHETTE® Oral Care

•	 Rensing:	 
Pussing med tannbørste koblet 
til sug fører til fjerning av plakk 
umiddelbart. Antiseptisk rens uten 
alkohol fjerner bakterier fra tenner 
og slimhinner. (3) 

Bekjempelse av biofilm

Infeksjon:	
• Mekanisk ventilerte pasienter er opptil 21 ganger  

mer utsatt for pneumoni enn ikke-ventilerte  
pasienter. (1) 

Konsekvenser:	
• 9,6 dager ekstra liggetid på ventilator
• 6,1 ekstra dager på intensiv
• 11,5 ekstra liggedøgn på sykehus
• I gjennomsnitt 23 ekstra liggedøgn
• Dødelighet på 29,3% 

Gjennomsnittlig	kostnad	pr.	pasient:  
• Opptil 700 000 kroner 

Ikke-ventilerte	pasienter	er	utsatt	for:
• Pneumoni
• Apoplexi
• Sepsis
• Aspirasjonspneumoni (2 og 3)
• Infeksjoner andre steder i kroppen
• Dødelighet på 18,8%
• Ekstra kostnad pr. pasient: Opptil kr 346 000 (4)

Biofilmer - en risikofaktor for pneumoniVAP (ventilator-assosiert pneumoni)  Infeksjon - en risikofaktor 

Biofilmer	er	tynne,	vanligvis	motstandsdyktige,	lag	av	
mikroorganismer	(bakterier)	som	formerer	seg	og	dekker	
forskjellige	overflater.	(1)	Biofilmer	er	kartlagt	som	årsak,	
eller	delårsak,	til	nærmere	80%	av	infeksjoner.	Plakk	er	en	av	
de	vanligste	typer	biofilm	og	er	årsaken	til	ulike	periodontale	
sykdommer,	deriblant	gingivitis.	(2)	

(Photos courtesy of Center for medical biofilm research, University of Southern California.) 
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Vekst av biofilm over en 24-timersperiode:

•	 Fjerning:		
Rensing med swab-tilkobling til 
sug med Perox-A-Mint-oppløsning 
løsner  
og fjerner bakterier. (4)

•	 Smøring: 
Vann-basert Moisturizer smører og 
tilfører fuktighet til munnslimhinnen, 
tunge og lepper.
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• Ha munnspatel (biteblock) tilgjengelig 

• Legg pasientens hode i sideleie hvis det er mulig 

• Sjekk cufftrykket 

• Sug godt i svelget 

• Klem antiplaque-solution ut i emballasjen og fukt tannbørsten før emballasjen 
åpnes og tannbørsten tas ut 

• Koble tannbørsten til sug 

• Børst tenner og tunge i 1-2 minutter 

• Børst tannkjøtt, gane og munnslimhinner 

• Sug godt i munnhule og svelg 

• Avslutt munnstellet med å smøre Moisturizerkrem (som ligger i pakken) på 
munnslimhinner, gane, tunge og lepper 

• Munnstellet utføres hver 4. time 
   

• Ved å henge opp munnstellsettet,  
blir det synlig for påminnelse og  
man sparer plass 

TOOTHETTE® Oral CareTOOTHETTE® Oral Care

Munnstell hver fjerde time til intubert pasient Prosedyre for munstell til intubert pasient

produktnr. 6404-X, 6 stk. sett i pakken, 20 stk. i esken
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Andre munnstellprodukter: Munnstellsett Munnstellsett for tilkobling til sug

Innhold:
• To stk. swabber tilsatt med Sodium 

Bicarbonat
• En pakke Hydrogenperoxyd
• En tube Moisturizer munn-/leppefukter

Innhold:
• Tannbørste med swab for tilkobling til 

sug
• En stk. ubehandlet swab
• En pk. alkoholfri munnrens
• En tube Moisturizer munn-/leppefukter

Bruksanvisning:
• Klem på den lille pakken med Hydrogenperoxyd uten å åpne settet. Bicarbonat vil 

nøytralisere væsken for skånsom bruk i munnhulen (tilnærmet munnhulens pH-
verdi)

• Rens tenner og munnhule 

• Smør munnslimhinner og lepper med vedlagt Moisturizer

Bruksanvisning:
• Klem på den lille pakken med munnrens uten å åpne settet. Koble tannbørsten til 

sug og puss tenner samt rens munnhulen. NB! Ikke benytt tannkrem 

• Ta opp tørr swab og den lille pakken med Moisturizer. Smør munnslimhinner og 
lepper

TOOTHETTE® Oral CareTOOTHETTE® Oral Care

produktnr: 6013-X
produktnr: 6573-X
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4000: stk. munnspatel med 
gummibeskyttelse     

TOOTHETTE® Oral Care

•	 Perox-A-Mint	Solution: (1,5% Hydrogen Peroxyd) 
Funksjon:	Bløter opp plakk og slim (1) 
Aktiv	ingrediensvirksomhet: Det skjer en mekanisk reaksjon. Når Peroxyd 
kommer i kontakt med vev, frigjøres oxygenbobler i en nezymatisk reaksjon og 
plakk løser seg opp (2) 

•	 Antiseptic	Oral	Rinse	og	Antiplaque	Solution:		
(0,5% Cetylpyrideneum Chloride) 
Funksjon:	Reduserer antall bakterier (3)
Aktiv	ingrediensvirksomhet: Det skjer en mekanisk reaksjon hvor substansens 
positive ladninger reagerer med den negativt ladede celleveggen, og dermed 
ødelegger cellen 

•	 Sodium	Bikarbonat er tilsatt i swabben på tannbørsten og munnpenslene i 
munnstellsettene. Dette nøytraliserer Hydrogen Peroxyd og gjenoppretter den 
normale pH i munnhulen

•	 Moisturizer	munn-/leppefukter inneholder vann, vitamin E som bygger opp 
celler, spearmintolje for smøring og god smak, kokosnøttolje som også smører. 
Hindrer uttørring og sprekkdannelse

1. Oral Health Care Drug Products for Over-the-Counter Human Use; Tentative Final Monograph; Federal Register, 53(17):2436-61 (available 
at www.fda.gov/cder/otcmonographs/Oral_Health_Care/oral_health_care_TF_PR_19880127.pdf ). 

2. Oral Health Care Drug Products for Over-the-Counter Human Use; Establishment of a Monograph; Federal Register, 47(101):22760-930 
(available at www.fda.gov/cder/otcmonographs/Oral_Health_Care/oral_health_care_19820525.pdf ). 

3. Oral Health Care Drug Products for Over-the-Counter Human Use; Tentative Final Monograph for Oral Antiseptic Drug Products; 
Federal Register, 59(27):6084-124 (available at www.fda.gov/cder/otcmonographs/Oral_Health_Care/oral_health_care_antiseptic_TF_
PR_19940209.pdf ). 

Ingrediensforklaring

TOOTHETTE® Oral Care

6513-X: 2 stk. swabs med 
Natriumbikarbonat for 
tilkobling til sug,  
Perox-A-Mint®oppløsning 
og Moisturizer munn- og 
leppefukter

6577-X: 1 stk. tannbørste for 
tilkobling til sug

6576-X: 1 stk. tannbørste 
med tilkobling til sug
1 stk.swab med tilkobling  
til sug 
1 stk munn swab 
Komponeneten er 
ubehandlet, dette gjør at dere 
kan bruke valgfrie produkter 
til rens og smøring.

6070-X: 1 stk. pakket 
ubehandlet tørr munnswab 
med ekstra langt skaft

6082: 1 stk. ekstra myk 
tannbørste

5602UT-X: 1 stk. pakket 
ubehandlet tørr munnswab

6573-X: 1 stk. munnstell-sett 
for tilkobling til sug

6083-X: Moisturizer munn- 
og leppefukter    

6083-X: Moisturizer munn- 
og leppefukter    

6013-X: To stk. swabber tilsatt 
med Sodium Bicarbonat 
En pakke Hydrogenperoxyd
En tube Moisturizer munn-
leppefukter
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Veiledning for hygienisk m
unnstell

A
nbefaling: 1. S

ett opp vurdering for hver kategori m
ed antall score. 

 
        2. Legg sam

m
en antall score og gjør m

unnstell etter anbefalte tiltak (se under)

N
B

! D
et er viktig å væ

re ekstra oppm
erksom

 på å forebygge aspirasjon hos paisenter m
ed nedsatt svelgerefleks.  

H
vis det er m

istanke om
 behov for å ta prøve til dyrking eller ekstra behandling: K

ontakt lege!

N
B

! For å kunne bevare m
unnhulens tilstand i kategori 5 score er det viktig å forebygge!

Inform
er alltid pasienten om

 nødvendigheten av riktig og regelm
essig m

unnstell!

K
ategori

1
2

3
4

Score

Lepper
G

latte, rosa og 
fuktige uten tegn til 

sårhet.

Lett rynket og tørre. 
E

tt eller flere isolerte 
røde om

råder.

Tørre og noe hovne, 
en eller to isolerte 
blem

m
er. Tegn på 

inflam
m

asjon.

U
ttalt tørre og hovne. 

Inflam
m

asjon på leppene. 
G

enerelt blem
m

er/sårhet.

1				2				3				4

G
ane	og	

m
unn-

slim
hinne

G
latt, lyserød, 

fuktig og hel.
B

lek og lett tørr. E
n 

eller to isolerte rifter, 
blem

m
er eller røde 

om
råder.

Tørr og noe hoven, 
generelt rød. M

er enn to 
isolerte rifter, blem

m
er 

eller røde om
råder.

U
ttalt tørr og hoven. 

M
unnslim

hinnen rød 
(inflam

m
asjon). Flere sår.

1				2				3				4

Tunge
G

latt, lyserød, 
fuktig, hel.

Lett tørr, en eller 
to isolerte røde 

om
råder. N

oe hoven 
tunge.

Tørr og noe hoven, 
generell rødehet. E

n 
eller to isolerte rifter 

eller blem
m

er.

U
ttalt tørr og hoven, ligger ned 
m

ot svelget. Inflam
m

asjon. 
Flere blem

m
er/sår. Tungen er 

dekket av belegg.

1				2				3				4

Tenner
R

ene, uten belegg.
M

inim
alt belegg, 

m
est m

ellom
 

tennene.

M
oderat belegg 

halvveis ned på 
tennene.

D
ekket av belegg.

1				2			3				4

Spytt
Tynn, vannholdig, 

m
assiv.

R
edusert 

spyttm
engde.

Lite spytt, tykkere enn 
norm

alt.
Tykt og seigt.

1				2				3				4

Se	under	for	anbefalte	tiltak
Totalt	score:

5	score:
6-10	score:

11-12	score:

N
orm

ale	tilstander	m
ed	økt	

risiko	for	forandring
Lett	unorm

al	tilstand
M
oderat	til	alvorlig	tilstand

1. 
Inspiser m

unnhulen daglig.

2. 
Tennene (og tungen) m

å 
pusses m

inst to ganger daglig 
m

ed m
yk tannbørste. 

3. 
H

old slim
hinnene og leppene 

kontstant fuktige.

4. 
M

oisturizer m
unn-/leppefukter 

påsm
øres lepper og 

m
unnslim

hinner for å bevare 
fuktigheten (etter m

unnstell 
og ellers etter behov).

1. 
Inspiser m

unnhulen m
orgen og 

kveld.

2. 
Tennene (og tungen) m

å pusses 
m

inst to ganger daglig m
ed m

yk 
tannbørste. La tannprotesene 
væ

re ute ved irritasjon.

3. 
H

old slim
hinnene og leppene 

konstant fuktige.

4. 
M

oisturizer m
unn-/leppefukter 

påsm
øres lepper og 

m
unnslim

hinner for å bevare 
fuktigheten (etter m

unnstell og  
m

inim
um

 4 ganger daglig). 

1. 
Inspiser m

unnhulen flere ganger i døgnet.

2. 
Tennene (og tungen) m

å pusses m
inst to 

ganger daglig m
ed m

yk tannbørste. La 
tannprotesene væ

re ute ved irritasjon.

3. 
H

old slim
hinnene og leppene konstant 

fuktige.

4. 
Iverksett nødvendige tiltak for å m

yke opp og 
fjerne eventuelt plakk.

5. 
M

oisturizer m
unn-/leppefukter påsm

øres 
lepper og m

unnslim
hinner for å sm

øre og 
bevare fuktigheten (hver 1-2 tim

er, etter 
m

unnstell og ellers etter behov).
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