
 
 
 

Endelig en løsning på 

alvorlig munntørrhet! 

Visste du at ca. 300.000 nordmenn lider av munntørrhet? 

Munntørrhet medfører store lidelser for menneskene som er rammet 

og store omkostninger for samfunnet. Problemet er økende. 

Nå finnes det snart en løsning på problemet. Aliva er et nytt 

medisinsk produkt for å lindre munntørrhet og som kan gi 

menneskene som er rammet bedre livskvalitet og helse.  

 

 



Aliva – endelig et medisinsk produkt for behandling av munntørrhet 
 

 

 
 

Munntørrhet 
Munntørrhet er et vanlig problem som rammer ca. 20 % av den 

generelle befolkningen. Forekomsten av munntørrhet øker med 

alder og flere kvinner enn menn er rammet.  

Ved visse diagnoser, eller som følge av enkelte behandlingsformer, 

er munntørrhet et særlig stort problem. Sjøgrens syndrom er et 

eksempel på det første, og kreftbehandling (særlig stråling) og 

bivirkning av mange, vanlige medikamenter eksempler på det siste.   

Munntørrhet gir økt risiko for tap av smak, slimhinneskader, 

infeksjoner og tannråte. Munntørrhet går ut over nattesøvn, 

påvirker fordøyelse og kan gi psykososiale plager som redusert 

deltakelse i livets aktiviteter. Det finnes en del produkter som 

brukes ved munntørrhet, som tyggis, drops og spray, men effekten 

av disse er i beste fall kortvarig.  

Aliva systemet 
Aliva systemet består av en pumpe som tilfører brukeren fuktighet til 

munnhulen gjennom et munnstykke. Pumpen har tre innstillinger, som 

etterligner friske spyttkjertler sine volum av spyttsekresjon (ved hvile, 

ustimulert og stimulert). Vi tror at Aliva systemet kan gi mennesker 

som lider av munntørrhet lindring av denne plagen og følgene av 

dette. I så fall kan Aliva ha positive konsekvenser utover å lindre 

munntørrhet, som bedre helse og livskvalitet. Dersom personer får 

hjelp til plager som følge av munntørrhet, vil det kunne bidra til 

reduksjon i kostnader til helse, inkludert tannhelse og muligens øke 

deltakelse i dagliglivets aktiviteter.  

    

 

 
 

 

Aliva startsett, forslag: 

 

15 x 15 x 
 
 
 
 
 
 
 

Aliva peristaltisk pumpe 

Pumpen har et pent design, den er 

stillegående og kan enkelt plasseres på 

et nattbord. Den er enkel å bruke og 

kan enkelt flyttes rundt. Har batteri 

som gjør den portabel.  

 

Aliva munnstykke 

Munnstykke som kjennes behagelig i 

munnen, med perforeringer som leverer 

væsken nær hvor de store spyttkjertlene 

tømmer seg hos friske. Bytte av 

munnstykke gjøres enkelt av bruker. 

Aliva væske 

Registrert som næringsmiddel, men 

særlig satt sammen med tanke på 

tannhelse. Inneholder viktige mineraler 

og har en fordelaktig pH-verdi.  
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