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MULTI-MAM BABYDENT TIL TANDFREMBRUD 
•  Beroligende gel til babyer med tandfrembrud
• En behagelig smag
• Sukkerfri og påvirker ikke tænderne

HVORDAN FUNGERER MULTI-MAM BABYDENT
Multi-Mam BabyDent danner et blødt beroligende lag over det berørte 
tandkød. Multi-Mam BabyDent gel er baseret på det patenterede 2QR-
kompleks. Denne naturlige, plantebaserede ingrediens har den unikke 
evne til at reducere skadelige bakterier ved kontakt med tandkødet. 
Multi-Mam BabyDent beroliger ubehag og reducerer irritation forårsaget 
af tandfrembrud.  

BRUGSANVISNING
Påfør gelen i rigelig mængde på det følsomme tandkød, så ofte som den 
beroligende effekt ønskes. Dup forsigtigt babyens tandkød med en ren, tør 
og absorberende klud for at fjerne overskydende fugt, inden gelen påføres. 
Massér gelen på tandkødet med en ren finger eller en lille blød tandbørste. 
For at opnå maksimal kontakttid skal babyen undgå at spise og drikke i 30 
minutter efter påføring.

For ekstra beroligende effekt kan Multi-Mam BabyDent opbevares i 
køleskabet (2-8°C).

En anden god måde at anvende produktet på er at anbringe noget gel 
direkte på babyens sut eller bidering på steder, hvor det kommer i kontakt 
med tandkødet.

Maksimal brug er 15 g (1 tube) pr. dag.

Savl
Multi-Mam BabyDent er en behagelig blød gel, som også kan bruges til 
hududslæt forårsaget af savl.

Brugsanvisning ved hududslæt pga. savl
Påfør en lille mængde af gelen på den irriterede hud omkring munden. 

MULTI-MAM BABYDENT ER BASERET PÅ 2QR-KOMPLEKS
Multi-Mam BabyDent er et naturprodukt baseret på det patenterede  
2QR-kompleks. Produktet indeholder ikke alkohol og ingredienser af 
animalsk oprindelse. 

INGREDIENTS
Aloe Barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, 
Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic Acid, Sodium Hydroxide.

Hovedingrediens 2QR-kompleks: Patenteret ingrediens udvundet af  
Aloe Barbadensis bladekstrakt.

ALLERGIINFORMATION
Allergi over for ingredienserne i Multi-Mam BabyDent er meget sjældne. Hvis 
du er i tvivl, skal du anvende en lille smule gel på indersiden af   underarmen 
og lade det sidde et stykke tid. Hvis der opstår en kløende rød plet, anbefales 
det ikke at bruge Multi-Mam BabyDent.

OPBEVARING
Opbevar Multi-Mam BabyDent i originalemballagen utilgængeligt for børn 
ved en temperatur mellem 2-25°C. Udløbsdatoen er trykt på tuben og på 
emballagen.

BAGGRUNDSINFORMATION OMKRING TANDFREMBRUD
Tandfrembrud er den proces, hvorpå en babys tænder bryder frem eller 
bryder igennem tandkødet. Normalt sker tandfrembruddet, når babyen er 
mellem 6 og 24 måneder, men nogle gange tidligere.

Beskrivelse af ubehag ved tandfrembrud
De første tegn og symptomer på tandfrembrud er: at babyen putter 
hænder eller andet i munden, at babyen savler og at tandkødet hæver og 
gør ondt, hvor tænderne bryder igennem. Nogle gange kan babyens kind 
være rød (den ene side). De fleste tegn viser sig ofte fra ca. 4 dage før til 3 
dage efter tanden er brudt igennem. Ved tandfrembrud kan babyen have 
forskellige problemer. Normalt vil det være lokalt som: irritation af  tandkød 
og kæbe, hævet tandkød og savl; eller flere symptomer, der kan påvirke hele 
kroppen som: feber, diarré og lav modstandskraft, uro, forstyrret søvn eller 
spiseproblemer.

OBS!
Diarré, feber og udslæt skyldes ikke altid tandfrembrud.
Hvis din baby har disse symptomer, og du ikke kender årsagen, anbefales 
det at kontakte din læge.

Ubehag/hævelse ved tandfrembrud
Tandfrembrud er generelt forbundet med ubehag i tandkød og kæber, da 
babyens tand forbereder sig på at bryde igennem tandkødets overflade. 
Når tanden bryder igennem, kan tandkødet ofte blive lidt rødt eller hævet. 
Babyen kan begynde at bide i ting for at hjælpe tanden på vej op. Normalt 
begynder symptomerne ca. 4 dage før og varer til ca. 3 dage efter tanden er 
brudt igennem. I den periode kan babyen være urolig.

Savl i forbindelse med tandfrembrud
Ved tandfrembrud producerer babyen mere spyt, hvilket medfører, at 
babyen savler. Spyt bidrager til at fugte og smøre det ømme tandkød. Det 
hævede tandkød giver ubehag og vil ofte få babyen til at putte fingre eller 
legetøj i munden. Overproduktion af spyt kan forårsage udslæt rundt om 
munden.

Gode råd ved tandfrembrud
• Massér babyen tandkød med en ren finger, kold vaskeklud eller en fugtet  
  kompres.
• Det kan hjælpe at give babyen noget hårdt at tygge og bide i, f.eks. en  
  bidering.
• Giv babyen kølige (ikke frosne) ting at bide i, f.eks. en afkølet bidering.
• Giv babyen noget koldt vand at drikke.
• Hold huden omkring munden tør med en blød klud for at modvirke udslæt.

LÆS HELE INDLÆGSSEDLEN IGENNEM INDEN DU ANVENDER MULTI-MAM BABYDENT OG GEM TIL SENERE BRUG
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