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Tandkräm (uppdaterad: 2010-02-12) 
 
Här nedan kan du se exempel på vad en vanlig tandkräm kan innehålla.  
 
Ingredienser: 
(INCI-namn på tuben) 

Vad ämnet är, vad det gör och  
hur det verkar: 

Aqua Vatten som innehållsämnena är lösta och fördelade i. 

Sorbitol Fukthållande ämne som hindrar uttorkning av krämen. Ger även 
viss smak. 

Hydrated Silica Milt polerande ämne för rengöring av tänderna. 
 

PEG-8 Lösningsmedel för smakämne (arom) och bidrar till produktens 
lagringsstabilitet. 

Aroma Smakämne (arom) som ger produkten en bestämd smak. 
 

Cocamidopropyl Betaine Milt tvättaktivt ämne som rengör tänderna och ger ett fint lödder.  

Xanthan Gum Ett ämne som ger produkten rätt konsistens. 
 

PEG-30 Glyceryl Stearate Ett tvättaktivt ämne som rengör tänderna, gör tandkrämen stabil 
samt löser och fördelar smakämnena i produkten. 

Disodium Phosphate Buffertämne som stabiliserar pH-värdet i produkten. 

Sodium Fluoride Natriumfluorid som tillför tänderna fluor.  

Sodium Saccharin Smakämne (arom) som ger söttma och bidrar till en mer 
barnanpassad smak. 

Methylparaben Ett exempel på ett vanligt konserveringsmedel. Parabener finns 
även i naturen (frukter, rotfrukter och bär). 

CI 14720 Ett färgämne som också är godkänt att ingå i livsmedel. 

 
 
 
Borsta tänderna 

 Börja borsta tänderna när den första tanden kommer och gör till rutin att borsta 
morgon och kväll.  

 Använd en mjuk barntandborste som är skonsam mot tandköttet. Välj en 
barntandkräm som är anpassad för barn både i fråga om smak och fluorhalt 
(rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott).  

 Borsta mjukt och massera tandköttet med tandborsten. Använd en mängd 
tandkräm stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera 
nedsväljning.  

 Många barn vill borsta tänderna själva, men det är viktigt att en vuxen hjälper till. 
Ofta rekommenderas att barnet börjar borsta tänderna själv först vid 9-10 års ålder 
eftersom finmotoriken inte är tillräckligt utvecklad innan dess. Det är viktigt att 
sköta mjölktänderna så att de nya tänderna växer fram i friskt tandkött. 
 

 


