Viktigheten av sunt tannkjøtt
Sunt tannkjøtt er rosa og stramt, og det holder tennene godt på
plass. Det blør aldri og blir ikke hovent.
Friskt tannkjøtt er nødvendig for at munnen skal fungere og for
at vi skal kunne spise og prate. Tannkjøttet er også en viktig del
av smilet vårt, og gjør at vi kan uttrykke oss med selvtillit.
Tannkjøttsykdom utgjør ikke bare en trussel mot munnhelsen,
men kan også føre til andre, alvorlige helseproblemer.
Den utløsende årsaken til tannkjøttsykdom:

Risikofaktorer er:

Diabetes
& prediabetes

PLAKK som bygger seg opp
rundt tennene på grunn
av dårlig munnhygiene

Fedme og
usunt kosthold

Røyking

Enkelte medisiner

Stress

Hormoner

Tannkjøttsykdommer
GINGIVITT

PERIODONTITT

ALVORLIG
SEVERE
PERIODONTITT

Moderate
tannkjøttslommer

Alvorlige
tannkjøttslommer

Alvorlige
tannkjøttslommer

PERIPERI-IMPLANTITT

Alvorlig
lommedannelse

Tannkjøttsykdommer går ofte under radaren og det kan være alvorlig fordi:
Cerebrovaskulære sykdommer

Kronisk obstruktiv
lungesykdom

• de er kroniske

• de kan forårsake tanntap

Hjertesykdommer

Diabetes type 2
Kronisk nyresykdom
Revmatoid artritt
Fedme

• de utgjør den vanligste

• de kan relateres til andre

medisinske tilstanden
blant voksne

alvorlige sykdommer

8 av 10 personer over 35 år
har en tannkjøttssykdom*

Alvorlig periodontitt alene
utgjør den 6. mest vanlige
sykdommen*

Tannkjøttsykdom utgjør en stor del av helsekostnadene

*Tall er for Europa, og er hentet fra EFP

Heldigvis er det mulig å forebygge og behandle denne sykdommen!
Dette kan du gjøre:

Puss tennene to
ganger om dagen

Gå jevnlig til tannlege
eller periodontist

Reduser og kontroller
dine risikofaktorer

Et sunt tannkjøtt forbedrer ditt liv ettersom det:
Hjelper til med å forebygge
og kontrollere annen
systemisk sykdom

Forhindrer tennene
fra å løsne eller
falle ut
Bevarer er vakkert, naturlig smil

Forhindrer irreversibel skade på
tenner og tannkjøttt

Forebygger dårlig ånde

Forehindrer dårlig tyggefunksjon

Forhindrer dårlig talefunksjon

Kan forebygge prematur fødsel og andre
uønskede graviditetsutfall
Forebygger estetiske problemer
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SI NEI
TIL BLØDENDE TANNKJØTT
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