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Mundbetændelse
HVOR SIDDER SYGDOMMEN?
Mundbetændelse findes, som navnet siger, i mundhulen og kan
forekomme mange forskellige steder hos både børn og voksne  i
kinden, i mundbunden, i ganen, på tandkødet og på tungen.
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HVAD ER ÅRSAGEN TIL SYGDOMMEN?
Mundbetændelse er en fællesbetegnelse for mange forskellige
sygdomme. En meget almindelig form for mundbetændelse, som
næsten kun ses hos børn, skyldes en bestemt virus, som også
giver forkølelsessår (herpes).
Flere virus-infektioner kan give forandringer i munden i form af
blærer, f.eks. skoldkopper og halsbetændelse.
Bakterier og svampe kan også være årsag til mundbetændelse.
Stress, hormonforandringer og mangel på Bvitamin og jern kan give
en særlig slags små sår i munden (after, blister).

HVORDAN MÆRKER DU SYGDOMMEN?
Mundbetændelse hos børn giver mange små blærer og sår i
munden. De smelter ofte sammen til større sår og giver mange
smerter. Der ses feber og hævede lymfeknuder, og tilstanden varer
ca. 14 dage.
Mange mennesker får after. Disse, som oftest kommer igen, sidder
på kinden, læben eller tungen. Afterne er smertefulde og kan vare i
flere uger, sjældent i måneder.
Mennesker med proteser får tit betændelse under protesen, især
hvis den passer dårligt. Slimhinden* bliver rød, hævet og øm.

HVORDAN BEHANDLES SYGDOMMEN?
Mundbetændelse hos børn behandles med særlige tabletter
(Aciclovir). Hvis barnet på grund af smerterne har svært ved at
børste tænder, er det klogt at lade det skylle med klorehxidin, som
du kan få hos tandlægen.
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After kan også behandles med klorhexidin samt med kortisonsalve
eller et antibiotikum. Nogle mennesker har glæde af at børste med
zendium tandpasta og nogle af at bruge Longovital.
Har du betændelse under dine proteser, skal protesen ses efter af
tandlægen. Det kan være, de trænger til at blive rettet.
Hvis betændelsen skyldes en svamp, skal den eventuelt behandles
med et svampedræbende middel.

HVAD KAN DU SELV GØRE?
Hvis dit barn har mundbetændelse, kan du selv hjælpe det ved at
skylle dets mund med klorhexidin. Barnet skal have ekstra meget at
drikke, så længe det har mundbetændelse.
Betændelse hos dig selv kan du også gøre noget ved, du skal skylle
eller smøre med de hjælpemidler, du får anvist hos tandlægen. Hvis
du har after, så prøv med Zendium tandpasta først.
Hvis du har proteser, er det meget vigtigt, at du børster disse helt
rene hver dag.
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Nyt fra sundhedsforskningen

Inuuneritta Puljen støtter 23
sunde projekter

Ingen tegn på at kviksølv øger risikoen for
hjertekarsygdomme i den Grønlandske befolkning. Læs
kvartalets tal fra Grønlandsmedicinsk selskab her.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen, har netop
uddelt 416.000 kr. fra Inuuneritta Puljen. I år støtter puljen
23 projekter, der arbejder for at gøre Grønland sundere.
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