
22,6 mg/ml Dentalsuspension

Behandling med
högdoserat fluorlack
Minskar risken för hål i tänderna

För patienter som behandlas med  
Duraphat® 22,6 mg/ml Dentalsuspension
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När du behöver extra fluor
Karies – hål i tänderna – är en av de vanligaste 
sjukdomarna som drabbar alla åldrar. Sjukdom- 
en utvecklas ofta långsamt. Den kan vanligen 
stoppas upp i tidigt skede genom noggrann  
munhygien med vanlig fluortandkräm. Men 
om du har förhöjd kariesrisk, så behöver du 
lackbehandling med extra fluor för att bromsa 
kariessjukdomen.

Kom ihåg!
Behandlingen med 
högdoserat fluorlack 
hjälper dig att kontrollera 
kariessjukdomen. Men 
behandlingen med fluorlack 
gör inte hela jobbet. Det är 
viktigt att du samtidigt har 
bra munhygienrutiner, borstar 
tänderna ordentligt med 
fluortandkräm, använder tandtråd eller tandstickor 
regelbundet och äter förnuftig kost.  
Och glöm inte att gå på regelbunden kontroll.

Duraphat® högdoserat lack
Duraphat® 22,6 mg/ml Dentalsuspension är ett 
medicinskt högdoserat fluorlack med omfattande 
dokumentation av att skydda mot karies.1-7

Det innehåller nästan 20 gånger  
mer fluor än vanlig  
fluortandkräm.



Applicering på tanden
När lacket applicerats på tandytorna, fungerar det som 
en fluordepå som långsamt frigör små mängder fluor.8-9 
På det sättet hjälper lackbehandlingen till att minska 
risken för att hål i tidigt skede blir större så att de 
behöver lagas.
Det är en ljusgul gel som stelnar snabbt efter 
applicering. Den ljusgula färgen gör det lätt att se var 
lacket appliceras och var du ska vara särskilt noga 
med tandborstningen. Färgen försvinner gradvis då du 
borstar tänderna.

Efter applicering
Det är viktigt att 
du inte borstar 
tänderna eller äter 
hård mat under minst 
fyra timmar efter 
behandlingen för att 
maximera fluorens 
effekt. Dryck och mjuk 
kost går bra.

Hål i tidigt  
skede.

Applicering. Den ljusgula färgen 
försvinner efter 
tandborstning.



•  Borsta tänderna noga två gånger varje dag 
med fluortandkräm efter anvisningar av din 
tandläkare eller tandhygienist.

•  Gör rent mellan tänderna med tandtråd, 
tandstickor eller mellanrumsborste varje dag.

•  Välj hälsosam kost och undvik söta mel- 
lanmål. Drick vatten när du är törstig. 

•  Gå regelbundet på tandkontroll för att 
förebygga och bromsa karies och andra 
sjukdomar i munnen i tidigt skede.

Goda råd

22,6 mg/ml Dentalsuspension
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Läkemedlets namn: Duraphat® 22,6 mg/ml (fluorid) dentalsuspension. Indikation: 
Kariesprofylax. Kontraindikationer: Ulcerös gingivit och stomatit. Överkänslighet mot 
det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: 
Appliceras av tandläkare. Applicering till hela tanduppsättningen bör inte ske på tom 
mage. Tuber: Förpackningens material innehåller latex. Kan ge allvarliga allergiska 
reaktioner. Samma dag som Duraphat® har applicerats, skall ej andra högdoserade 
fluorpreparat användas. Regelbundet intag av fluoridtabletter bör avbrytas under några 
dagar. Graviditet och amning: Bör undvikas under graviditet. Det inte finns tillräckligt 
med information om fluorid utsöndras i bröstmjölk. Innehavare av godkännande för 
försäljning: Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, Danmark. Receptstatus 
och förmån: Receptpliktigt. Ej förmån. Förpackningar: Ampuller: 5 x 1,6 ml; tuber: 1 x 
10 ml. Senaste översyn av produktresumé: 2016-10-07. Ytterligare information finns 
på www.fass.se.
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