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Du är inte ensam

Denna broschyr är framför allt 

Ungefär en halv miljon svenskar bär hel- eller delprotes 

och har gått igenom samma situation som du. Även om det 

känns ovant i början, kommer du med lite tålamod och 

övning kunna känna dig trygg och säker med dina nya 

tänder. Har du precis fått din tandprotes är det naturligt att 

känna en viss oro för hur det kommer att bli. Som med alla 

andra nya situationer, kan det ta lite tid innan du vänjer 

dig. Redan efter ett par veckor kommer allt kännas mycket 

lättare.

Här finns råd som kan göra det lättare att vänja sig vid 

tandprotesen och information om hur du tar hand om 

protesen. Det finns olika slags proteser och all information i 

broschyren är kanske inte tillämplig för din situation. I första 

hand ska du följa den information du får från din tandläkare; 

det är han eller hon som bäst känner till din mun.

Att bära tandprotes kommer till en början att kännas väldigt 

annorlunda jämfört med naturliga tänder. Försök att 

använda protesen så mycket som möjligt, så vänjer du dig 

snabbare vid att bära den.  

Vanliga besvär och problem 

     Protesen kan kännas stor att ha i munnen.

     Det kan kännas som om läpparna trycks ut. 

     Du kan uppleva att bakre delen av munnen täpps igen.

     Du kan uppleva att det bildas för mycket saliv. 

     Protesen kan kännas lös innan munnens muskler har  

framtagen för dig som inte har
haft tandprotes tidigare eller 
som har bytt till en ny typ av 
protes.

Det känns ovant i början

lärt sig att hålla den på plats. 



VAD DU BEHÖVER VETA OM

TANDPROTES
TALA MED TANDPROTES

Som ny protesbärare kan det kännas svårt att tala till en början. 

Oftast är det uttalet av bokstäverna "S" och "F" som brukar ställa 

till med störst problem. Du kan också uppleva att din egen röst 

hörs annorlunda. Med träning kommer du snabbt kunna tala i 

stort sett obehindrat. 

TIPS

Öva dig på att tala högt med din nya protes. 

Läs högt ur en bok eller tidning framför en spegel.

Svälj och bit ihop innan du pratar, så sätter du protesen 

"på plats". 

Första veckan bör du ta ut protesen åtminstone ett par timmar 
per om dagen, så att munnens vävnader får vila.



TANDPROTES
ÄTA MED

VIKTIGA TIPS

KONTAKTA DIN TANDLÄKARE

Att lära sig äta med sin nya tandprotes kan vara en utmaning. Försök att vara tålmodig och ta det lugnt i början. 

Med lite övning kommer du så småningom kunna äta dina favoriträtter igen.

Börja med mjuk mat som är lätt att tugga och svälja, exempelvis fisk, ägg, ost, köttfärs, kokta grönsaker och glass. 

Om du upplever några problem med din nya protes, kan du 

alltid kontakta din tandläkare på AMA Dental. Detta gäller 

framför allt om du upplever något av följande:

HÅLL TÄNDERNA RENA
Det är viktigt att du även i fortsättningen sköter din 

munhygien och att håller din protes ren. Har du kvar några 

av dina naturliga tänder, tar du ut protesen och borstar 

dem med tandkräm precis som tidigare. Din protes ska du 

däremot inte borsta med vanlig tandkräm. Tandkräm 

innehåller slipmedel som kan repa akrylen som protesen 

är tillverkad av. Dessa repor kan sedan bli grogrund för 

bakterier. För att effektivt ta bort plack, bakterier och 

beläggningar bör du använda speciella rengöringsproduk-

ter för proteser.

TIPS

Rengör din protes noggrant minst en gång om dagen. 

Borsta även gommen och tandköttet med en mjuk 

tandborste.

Fyll handfatet med vatten innan du rengör protesen, 

då skadas den inte om du skulle råka tappa den. 

Det uppstår ömma partier i munnen, något som kan bero 

på att protesen irriterar den känsliga slemhinnan. 

Om din protes börjar kännas "lös". Med tiden kan din mun 

ändra form, vilket påverkar passformen hos din protes. 

Om din protes skadas. 

Även om du inte har några problem med din protes är det 
viktigt att regelbundet besöka tandläkaren. Din tandläkare 
kontrollerar tandkött, gom, tunga och eventuella kvarvarande 
tänder och hjälper dig att upprätthålla en god munhälsa.

Ta små tuggor och tugga långsamt med båda sidorna av munnen. 

Undvik mat som är hård eller seg. 

När du har blivit van vid att äta med protesen kan du prova med lite mer utmanande mat, som råa grönsaker, helt kött 

och frukt.



REN OCH FRÄSCH PROTES

PROTESRENGÖRING 
Corega är ett enkelt, effektivt och skonsamt sätt att hålla din protes ren och fräsch. Corega rengöringstabletter tar bort plack, 

missfärgningar och bakterier som kan orsaka dålig lukt och smak. Med Corega kan du vara säker på att få en perfekt rengjord 

protes. 

Rätt dosering är nyckeln till framgång när det kommer 
till protesfixativ. Följ nogrnnnt instruktionerna på 
förpacknigen och ta hellre för lite än för mycket till en 
början.

Praktiska tabletter som rengör protesen medan du gör 

något annat. Tar bort plack, missfärgningar och bakterier 

som kan orsaka dålig lukt och smak. Corega Rengörings-

tabletter kan användas till både hel- och delproteser.

Borsta försiktigt bort lösa matrester med en mjuk borste.

Lägg protesen i ett glas ljummet vatten tillsammans med 
en rengöringstablett.

Efter några minuter har tabletten lösts upp, vattnet har 
färgats grönt/blått och protesen är ren. 

För bästa möjliga rengöring borstas protesen med 
rengöringsvattnet.

Skölj alltid protesen under rinnande vatten innan den 
sätts på plats.

Protesen kan ligga kvar i lösningen över natten utan att ta 
skada.

SÄKRA EN BÄTTRE KOMFORT
Vill du förbättra funktion och komfort hos din protes kan du 

prova att använda Corega protesfixativ. Fixativet gör att 

protesen sitter stadigare och har en stötdämpande effekt 

som ger skydd åt din gom och ditt tandkött. Corega protesfix-

ativ förbättrar dessutom din förmåga att bita och tugga - 

samtidigt hindras matrester, kärnor och frön från att tränga 

in mellan protes och gom.

VIKTIGT!



COREGA PROTESFIXATIV
Protesfixativ i krämform är speciellt framtagen för dig med 

känsliga slemhinnor eller med muntorrhet. Det är enkelt att 

använda och verkar snabbt efter applicering.

Rengör protesen och låt den torka.

Sätt en liten mängd kräm på 3 olika ställen på protesen 
men inte för nära kanterna.

Sätt protesen på plats och tryck till några sekunder.

Öka mängden fixativ vid behov.

VIKTIG

Protesfixativ ska tas bort varje kväll, både från protes 
och från gom. Corega protesrengöring tar bort fixati-
vrester från protesen -gommen rengörs med ljummet 
vatten och en mjuk borste.

VIKTIGT!



Broddgränd 9,  
129 46 Hägersten 

www.ama-dental.se

AMA DENTAL

Email: info@ama-dental.se
073-746 1400 | 072-931 81 89  


	Front page
	1
	2
	3
	4
	5
	tyl

