
keep 
smiling

• Varför isar det i mina tänder? 

• Varför blöder mitt tandkött?  

• Varför är Xylitol bättre än socker? 

Har du fler frågor om tänder och mun, tala med oss 
på Folktandvården! Eller titta in på vår webbplats: 
rjl.se/folktandvarden.

Du hittar även råd om hälsa, vård 
och tandvård på 1177.se. 
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Ytlig karies i emaljen som kan stanna upp eller läka  
ut om du följer våra enkla tips här bredvid.

Djupare karies i emaljen som kan stanna upp eller  
läka ut om du följer våra enkla tips här bredvid.  
 
Vi hjälper till med fluorlackning både i fall 1 och 2.

Karies som gått djupare in i tanden och måste lagas.

Karies som nått pulpan kan ge tandvärk och tanden  
måste rotfyllas eller dras ut.
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Olika typer av karies kräver olika behandlingar

Keep smiling
Genom regelbunden koll hos 
Folktandvården och genom att 
själv sköta om dina tänder har du 
gett dem en bra start. 

Lyckas du hålla dina tänder friska 
de första åren minskar risken för 
karies längre fram i livet. 

FluOr  –  Fint Försvar  
Borsta tänderna noga morgon och 
kväll. Särskilt kindtänderna.

Fluoret i tandkrämen är den bästa 
försvarare dina tänder kan få. Den 
stärker emaljen och hindrar karies 
att få fäste. Använder du fluor kan 
du även läka ut lätta emaljskador. 

Komplettera med tandtråd på 
kvällen så blir hela tanden ren. 

ta hand Om tandKöttet
Tandköttet mår också bra av 
borstningen. Då undviker du 
tandköttsinflammation och 
fördjupade fickor runt tänderna, 
som på sikt kan leda till 
tandlossning.

”plastning”   
I kindtändernas fåror och gropar 
samlas matrester och bakterier 
som är svåra att borsta bort. 
Därför får alla ungdomar i vårt 
län sina kindtänders tuggytor 
”plastade” – fissurförsegling. Då 
blir det lättare att hålla tänderna 
rena och undvika karies.

Bra matvanOr
Kroppen mår bäst av regelbundna 
måltider. Frukost, lunch och 
middag samt ett par mellanmål. 

Det är särskilt viktigt att  tänderna 
får vila 2–3 timmar från mat och 
dryck. Undvik därför att småäta 
och att dricka söta drycker. En 
godisdag i veckan är en bra regel.

välj vatten
Drick vatten när du är törstig. 
Söta och sura drycker som läsk 
och juice fräter på tänderna. 

snus Och cigaretter
Att snus och cigaretter inte är bra 
för din hälsa vet du redan. Men 
visste du att de missfärgar dina 
tänder och ger dig dålig 
andedräkt? 

Snus kan också ge frätsskador 
både på tandkött och tänder.

Kalla FaKta om Dina tänDEr enKla tips!

Dina käkar delas in i fyra delar – så kallade kvadranter. Varje tand betecknas med  
kvadrantens nummer och tandens placering. man börjar räkna från

framtänderna och går bakåt i munnen. tänderna med en åtta i numret 
kallas visdomständer och brukar komma fram i 20-årsåldern.
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Borsta med fluor-
tandkräm morgon 
och kväll, använd 
tandtråd varje kväll.

Ta extra fluor genom 
tabletter, tuggummi
eller sköljning.

Välj vatten istället  
för läsk. 

Ät bra mat på 
regelbundna tider.

Ät godis så sällan 
du kan. Gärna bara 
en dag i veckan.


