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IVA Munvårdsrutiner
Noggrann munvård motverkar karies, svamp och bakterier i munnen hos svårt sjuka 
patienter samt ökar patientens välbefinnande. Dessutom minskar risken för 
ventilatorassocierad pneumoni (VAP) hos intuberade/tracheotomerade patienter samt 
patienter med noninvasiv ventilation.

För all munvård är grundregeln att hålla slemhinnan fuktig. En torr slemhinna är smärtsam 
och dessutom en stor risk för infektioner.

Att vara intuberad eller tracheotomerad innebär en tillfällig frånkoppling av näsans funktion. 
Detta gör att luftvägarna, där det normalt råder ett tropiskt klimat med värme och hög 
fuktighet, måste fuktas, renas och värmas på annat sätt. Om denna miljö förstörs bildas 
sprickor i slemhinnan, krustor uppstår, cilierna förlamas och patienten får lätt infektion. Vid 
vård av dessa patienter krävs därför en noggrann munvård med både inspektion och 
rengöring.

Inspektion av munhåla
Läppar, tandstatus, tandkött, tunga, och munslemhinnan inspekteras i samband med 
munvård. Patientens mun och tandstatus ska dokumenteras i Cosmic, sökord: Munhälsa. 
Vid patientens ankomst till IVA, därefter när status förändras.

Utrustning för munvård
Ficklampa – inspektera munhålan
Mjuk tandborste barn/vuxen-byts 1 gång/vecka
Bitstöd
Muntork
Tungskrapa
Tandkräm
Hexident
Saliversättningsmedel - fuktgel
Munspray - smörjande
Vaselin
Mild oparfymerad tvål - om tandprotes
Protesmugg 

 Borsta tänder morgon och kväll med sterilt vatten
 Hexident 4 ggr/dygn med muntork.
 Fukta munnen ofta, 1gång/tim, vaken tid 
 Sug rent i mun och svalg v.b
 Läppar smörjs med vaselin
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Munvård av icke intuberad patient.
 Permanenta tänder borstas med tandkräm
 Tungan borstas i möjligaste mån fri från beläggningar med borste/tungskrapa 
 Om tänder saknas torkas munhålan ur med sterilt vatten och tungan borstas som 

ovan
 Sug rent i svalget vid behov, ska göras så långt ned i svalget som möjligt
 Smörj läpparna med vaselin 

Munvård av intuberad patient.
 Utförs på samma sätt som till den icke intuberade patienten
 Munhåla/svalg torkas sedan med muntork indränkt med Hexident 4 ggr/dygn (risk för 

missfärgning) som får verka några minuter och sedan sugas bort/spottas ut om 
patienten kan medverka

 Om möjligt görs behandling med Hexident 30 min efter tandborstning, för optimal 
effekt.

 Aspirera i sugkanalen före och efter munvård samt då cufftrycket kontrolleras 
 Kontroll av cufftryck görs innan munvård påbörjas

I samband med munvård ska mungiporna inspekteras 1 gång/dygn
Var 3.e dag ska trakealtuben flyttas och fixeras till motsatt mungipa. Det ska utföras av två 
personer. Detta görs för att undvika tryckskador.

Munvård av trakeotomerade patienter
 Utförs på samma sätt som den icke intuberade patienten
  Aspirera i sugkanalen före och efter munvård samt då cufftrycket kontrolleras
  Kontroll av cufftrycket görs innan munvård påbörjas 

Kontroll av cufftryck ska utföras minst en gång/pass. Bör vara 10 cm H2O över uppmätt 
topptryck på respiratorn, men alltid minst 25 cm H2O
För att minska risken för mikroaspiration ska aspiration i sugkanalen göras ofta om rikligt 
utbyte. Aspirera alltid i sugkanalen före användning av talventil, före och efter 
vändning/lägesändring, före och efter munvård och vid extubering.

Skötsel av uttorkad munslemhinna.
 Saliven har stor betydelse för kroppens naturliga försvar mot bakterie-virus och 

svampinfektioner
 Sterilt vatten håller munhålan fuktig en mycket kort stund. Använd istället fuktgel
 Vid torr munslemhinna/tunga, fuktas munnen ofta, om behov 1 gång/tim 
 Fukta runt i munhålan, på kindernas insidor, på tunga och läppar, använd muntork, 

indränkt med eller spraya med munspray, eller fuktgel
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Skötsel vid krustor i munhålan.
Krustor bildas av intorkat sekret, munhålan baddas ofta (minst 1 gång/tim) med en muntork 
indränkt med sterilt vatten, så att krustor löses upp och går att avlägsna. 

Svampinfektion i munhålan
Röd, torr, glansig tunga och eller vita flockiga öar i gom och på slemhinnor är tecken på 
svampväxt. 
Behandlas med Vichyvatten eller mixt. Mycostatin 100,000 IU/ml (1 ml x 4/dygn) Ordineras av 
läkare samt ges parallellt med fortsatt munvårdsbehandling. För att förebygga recidiv bör 
behandlingen fortsätta 2–3 dygn efter symtomfrihet. Normal behandlingstid är 4–6 veckor.

Vid behov kontakta tandhygienist på sjukhustandvården tel. 14 71 58 eller 271 58

Skötsel av tandprotes

Rengöring

 Tandproteser borstas rena med tandborste och oparfymerad flytande tvål- innehåller 
inte slipmedel 

 Protesen tas ut och hålls stadigt i handen, om möjligt över ett vattenfyllt 
tvättställ/rondskål. Detta minskar risken för att protesen skadas om den glider ur 
handen 

 Borsta alla ytor, var noga med de ytor som ligger mot slemhinnan och de delar som 
ligger mot patientens egna tänder

 Skölj protesen under rinnande vatten

 Kontrollera att protesen blivit ren

Förvaring

 För korttidsförvaring t ex över natten, läggs protesen i proteskopp med vatten märkt 
med patientens namn och personnummer
OBS! Vattnet i koppen ska bytas varje dag

Om en protes ska förvaras en längre tid (>1 vecka), borstas protesen som vanligt låt den 
ligga i Klorhexidinlösning 0,5mg/ml i 15 min

 Spola sedan av protesen i kallt vatten 
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 Protesen förvaras sedan torr i en märkt proteskopp

 Innan protesen används på nytt, borsta den noga

OBS! Delprotes med klamrar ska alltid sitta i munnen, tänderna kan annars flytta sig någon 
millimeter och protesen kommer då inte att passa.

Dokumentet författat av Q-gruppen IVA 
(Skötsel av tandprotes) av Carina Lindqvist-Jansson IVA


