
Daglige mundplejerutiner for:

KORT NR. 2:    
Kun proteser   

 

Kommentarer:

Vurdering af borgerens evne til at varetage egen mundhygiejne alene2:                                      

Proteserne skal rengøres1         gange dagligt:   morgen         aften         andet:

Fjern større madrester, brug evt. 
en våd engangsvaskeklud. Lad  
borgeren skylle munden.

Brug fluortandpasta med 1.450 
ppm. (spyt ud, undlad at skylle). 

Brug alm. eller gerne el-tandbørste 
med lille hoved og bløde børstehår 
(soft).

Bed borgeren gabe lidt op. Brug  
en finger til at bane vej for tand-
børstehovedet.
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Børst borgerens tænder halvt på 
tanden, halvt på tandkødet. Brug 
små, cirkelrunde bevægelser.

Børst på alle 3 flader: yderfladen, 
inderfladen og tyggefladen, i alt  
2 minutter.

Brug interdentaltandbørste  
(”flaskerenser”) imellem  
tænderne efter behov.

Børst forsigtigt tungen for at  
fjerne belægninger.
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Daglig tandpleje er en vigtig 
sundhedsfremmende og  

sygdomsforebyggende indsats

C
op

yr
ig

ht
 ©

 T
an

dp
le

je
in

fo
rm

at
io

n 
O

PP
 2

01
6-

20
17

1 Tjek med Døgnrytmeplan eller Planlægning/kalender. 2Brug de tre kriterier fra Basiskursus i Tandpleje. 

   

• Tag handsker på.   • Etablér god kontakt til borgeren og vær sikker på, at du har hans/hendes accept.   • Fyld lidt vand i håndvasken, så protesen lander blødt, hvis den tabes.    

Protesen skylles under lunkent  
vand og børstes med en protese-
børste. 

Brug uparfumeret (flydende)  
håndsæbe til at rengøre protesen. 
Brug ikke tandpasta.
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Børst forsigtigt tungen for at 
fjerne bælegninger

 Sæt protesen på plads i munden 
igen.

Protesen lægges i et bæger med
vand natten over, så munden kan
få hvile og mundslimhinden luft. 
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Protesen tages ud. Sæt en finger 
på for og bagside og lirk forsigtigt 
ind under protesen.

2

Lirk forsigtigt protesen ud, som 
vist på billedet.
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Bruger borgeren klæbemiddel, 
fjernes dette hver aften. Nyt 
klæbemiddel påføres om
morgenen
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A: Borgeren kan selv B: kan ikke selv C: Kan delvist selv


