OraCoat XyliMelts
Ved mundtørhed
XyliMelts er en tablet, som klæber sig til mundslimhinden og virker smørende og
fugtgivende ved tør mund.
Anvendelse:
XyliMelts er specielt udviklet til brug om natten, for at modvirke mundtørhed. Kan
anvendes sammen med CPAP-maskiner, tandregulering og tandproteser.
Egenskaber:
Det virksomme stof i XyliMelts er xylitol. Xylitol er et smørende, fugtgivende og
fugtbevarende middel, som kan anvendes ved mundtørhed. XyliMelts opløses
langsomt i munden og xylitol frigøres over en periode på 1-4 timer ved anvendelse af
XyliMelts i løbet af dagen, og i op til 4-8 timer ved anvendelse om natten.
XyliMelts smager af mild mint, giver en frisk mund og frisk ånde og stimulerer
spytproduktionen.
XyliMelts - tabletten er selvklæbende og placeres i munden mellem tandkødet og
kinden eller på tænderne. Tabletten opløses derefter langsomt i munden uden at
efterlade spor eller rester.
Brugsanvisning:

1. Læg tabletten ind i munden, brug tungen til at placere tabletten mellem tandkødet
og kinden, med den farvede (flade) del ind mod tandkødet (se illustration). Hvis man
er meget tør i munden, kan man skylle med lidt vand, hvilket vil hjælpe tabletten til at
klæbe fast.
2. Tabletten kan placeres i overmunden eller undermunden, der hvor det føles bedst.
3. Lad tabletten sætte sig fast. Flyt derfor ikke på tabletten i mindst 10 sekunder, da
den gradvis vil sætte sig fast. Tabletten kan flyttes i løbet af det første minut.
Dosering:
Om natten: Anvend 1-2 tabletter. Gerne én i hver side af munden.
Om dagen: Anvendes efter behov.
• Ved behov for at fjerne tabletten kan den løsnes med en finger.
• Kan anvendes sammen med CPAP-maskiner, tandregulering og tandproteser.













Advarsler/forsigtighedsregler:
Xyli Melts bør ikke anvendes til børn under 5 år
XyliMelts bør ikke klæbes fast andre steder end som beskrevet her.
Meget høje doser af xylitol kan virke forbigående afførende og kan medføre diarré.
XyliMelts må ikke gives til hunde
Nogle mennesker kan være sensitive overfor klæbestoffet i XyliMelts og opleve
irritation eller irriteret tandkød efter langvarig brug. Dette kan normalt løses ved at
variere placeringen af XyliMelts i munden.
Bivirkninger:
Tandkødsirritation
Anafylaktisk shock (pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga.
overfølsomhed)
Åndedrætsbesvær
Brækrefleks
Klæben til spiserøret
For diabetikere: Indholdet af xylitol i én tablet øger blodsukkeret svarende til 0,275
gram kulhydrater.
Indholdsstoffer:
Xylitol (E 967) 550 mg, cellulosegummi, akaciegummi, mynteolie, calciumcarbonat,
magnesiumstearat.
Indeholder ingen animalske produkter.
Indeholder ikke sukker, farve, kunstige smagsstoffer, konserveringsmidler, stivelse,
nødder, gluten, soja, æg, fisk, skaldyr, mælk eller gær.
Opbevaring:
Opbevares tørt.
Producent:
OraHealth Corporation, 19017 62nd Ave. S., Seattle, WA 98032, USA.
Repræsentant i EU:
OraHealth Europe Ltd, Castlewood House, 77/91 New Oxford Street, London, WC1A
1DG, UK.
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