
DryDent, för bekväm 
torrläggning av 
underkäken
Lägg DryDent direkt på körtelmynningarna under tungan 
så når saliven aldrig munhålan. 

Ny patentsökt produkt



Använd mjuka, sköna DryDent vid alla tillfällen då 
du vill skydda och hålla torrt i underkäken. 
• Saliven tas om hand direkt vid källan.

• Cementeringar och fyllningar blir säkrare när 
salivstänk elimineras.

• Patientens sväljreflexer och kväljningskänslor 
minskar.

• Ersätter salivsugen på personer med exostoser och 
tunna slemhinnor.

• Lämplig vid avtryck.

• Lätt att applicera, ingen fram- och baksida.

• Mjuk, flexibel form gör att du också kan använda 
DryDent vid parotis.

• Fastnar inte på slemhinnorna.

• Under våra tester har hittills alla patienter upplevt 
DryDent som bekväm och lugnande. 

DryDent  Medium. Storlek: 30x50x2 mm
Uppsvälld storlek: 30x50x10mm
5 - 10 minuters uppsugningsförmåga beroende på 
grad av salivsekretion
Enkel transportvänlig och barriärtät förpackning

Kontakta Kristina Frisk
kristina.frisk@caresumables.com eller tel: +46(0)722-092080

Be patienten lyfta tungan uppåt 
bakåt

Placera DryDent genom att applicera den 
på baksidan av den lyfta tungan med två 
fingrar eller pincett

Be patienten slappna av och 
DryDent kilas fast under tungan.
 

DryDent är utvecklad i Sverige av Caresumables AB i samarbete med Sahlgrenska Science Park och ett flertal privatkliniker och 
folktandvårdskliniker i Västra Götaland. Besök vår hemsida för mer information
www.caresumables.com

från kanten indragen 
svets ger mjuka kanterlöst liggande super-

absorberande kärna

formen anpassad till 
munhålan

mjuka skonsamma 
material

dubbelvikt 
kant för extra 
mjukhet

Användarinstruktioner
Prova dig fram till en metod som passar dig.

1 2 3

slits för tung-
bandet

utrymme för 
kärnan att 
svälla



InT

“Denna vill jag promovera! Den fastnar inte som andra 
absorbenter kan göra”

“DryDent har gjort vår dag! Vi skulle fylla två rotkanaler 
och det var väldigt lite kvar av tanden så klammern satt 
löst. Vi lade en DryDent under kofferdam istället för sugen  
för att hålla undan saliv. Patienten låg helt stilla utan prob-
lem med sväljreflexer”

“Den här var bra, den vill jag använda. I vanliga fall ligger 
inte sugen stilla men med en DryDent under så låg den still 
under både prepp och avtryck”

“Jag lade en DryDent under tungan och en bomullsrulle vid 
sidan av tungan och sedan låg patienten helt stilla under 
hela fyllningen”

“Med den här kan man glömma tungan och munbotten”

“I vanliga fall har jag problem med att jag får kväljningar. 
Med den här under tungan blev jag lugn. Jag kände inte 
behovet av att svälja hela tiden”

“Den här var väldigt skön, jag kände den inte alls och så 
blev det så tyst och skönt. Jag brukar få ont av salivsugen 
eftersom jag har knölar i munnen”

“Patienten upplevde DryDent som mycket bättre jäm-
fört med kompressen jag brukar lägga under tungan vid 
blekningar”

“Det var väldigt käckt med den här, det blev mycket lju-
sare och lättare att se”

“Faktum är att jag får mer plats än med sugen”

Kommentarer från 
patienter och professionella 
inom privattandvård och 
folktandvård i Västra 
Götalandsregionen



Caresumables AB, Box 11027, 404 21 Göteborg

Köp enkelt via faktura på vår webshop

www.drydent.se


