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 o Medicin 

 o Sygdomme – for eksempel 
Sjögrens syndrom, diabe-
tes, stofskiftesygdomme, 
Parkinsons sygdom 

 o Dehydrering

 o Strålebehandling af hoved- 
og halsområdet

 o Kemoterapi
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Spørg personalet på apo-
teket, hvordan du skal tage 
din medicin.

Læs på indlægssedlen, 
hvordan din medicin skal 
opbevares. 

Er du i fast behandling, kan 
du opleve, at din medicin 
skifter navn. Indhold og 
virkning er uændrede. 

App’en Medicinhusker 
hjælper dig med at tage din 
medicin til tiden.
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Husk at tjekke, om din 
medicin er trafikfarlig.  
Det står på indlægssedlen.

Undlad at ændre i din 
medicin uden aftale med 
lægen. 

Apoteket beregner automa-
tisk dit medicintilskud.

Fortæl altid personalet på 
apoteket, hvis du tager flere 
forskellige slags medicin 
eller kosttilskud.
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 o Du kan forsøge at lindre generne ved mundtørhed ved at tygge 
tyggegummi eller sutte på pastiller og bolsjer. Det kan stimulere 
udskillelsen af spyt. Både tyggegummi, pastiller og bolsjer bør 
være sukker- og syrefri.

 o Du kan også forsøge at mindske tørhedsfølelsen i munden ved 
regelmæssigt at drikke lidt vand eller spraye munden med vand 
fra en lille forstøverflaske.

 o Der findes også produkter til lindring af mundtørhed. De fle-
ste hjælper kun kortvarigt og skal derfor anvendes ofte. Det er 
forskelligt, hvilke hjælpemidler den enkelte vil have gavn af, så 
det er en god ide at prøve flere forskellige produkter.

 o At finde et produkt, du synes smager godt og har en behagelig 
konsistens, vil have stor betydning, da du skal bruge produktet 
længe. Tal med apoteket og din tandlæge om, hvilke produkter 
du kan bruge. 

Gode råd ved mundtørhed:

 o Vær grundig med mundhygiejne

 o Undgå så vidt muligt søde og syreholdige sager

 o Drik vand hyppigt

 o Hold igen med tobak og alkohol 

 o Hjælp spyttet på vej – for eksempel ved at tygge sukkerfrit  
tyggegummi

 o Fugt tænder og mund

 o Brug læbepomade
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 o Spyt er vigtigt for at holde mund og tænder sunde 

 o Spyt beskytter mod huller i tænderne

 o Spyt beskytter mod syre i mad og drikke og mod  
infektioner i munden 

 o Spyt smører tænder og mundslimhinde og gør det  
lettere at tale og at tygge og synke maden

 o Spyt indeholder stoffer, som har betydning for  
nedbrydningen af den mad, vi spiser 

 o Spyt har betydning for smagssansen og smagsoplevelsen



www.apoteket.dk
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På apoteket kan du få hjælp til og 
rådgivning om alle typer medicin. 
Alt personale er faguddannet og 
kan blandt andet svare på spørgs-
mål om recept- og håndkøbsme-
dicin, bivirkninger og medicin til 
børn og fortælle hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du for eksem-
pel tager flere forskellige typer me-
dicin samtidig. Apoteket er stedet, 
hvor du køber din medicin.

Læs mere på apoteket.dk, eller 
spørg på apoteket.


