TUNGBAND OCH LÄPPBAND

Vad är en kort tungband?
Vilka slags problem kan de orsaka?
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Barnet har ett obehandlat bakre tungband.

KORT TUNGBAND
Det finns olika typer av korta tungband.
Ett så kallat främre kort tungband kan
vara fullt synligt och gå hela vägen till
tungspetsen. Det begränsar rörligheten
och ger tungan en hjärtform när den
sträcks ut. De som har denna typ kan
sällan sticka ut tungan längre än till
tandraden. Det finns även andra typer av
korta tungband, som kallas för bakre
tungband. De är inte lika lätta att
upptäcka på grund av att de är dolda
under slemhinnan i tungan.
Påverkar amning – men även talet
Ett kort/begränsat tungband kan
resultera i amningsproblem och dålig
viktuppgång. När barnet är äldre, kan det
även ge andra hälso problem som
talsvårigheter, problem med att äta och
dålig tandhälsa. Studier visar att 4-10%
av befolkningen föds med ett kort
tungband, senare forskning visar att det
med stor sannolikhet kan röra sig om
ännu fler.

VIKTIGA SYMPTOM KORT TUNGBAND/LÄPPBAND
kontakta en kunnig läkare för bedömning

BEBIS:
Dåligt, ytligt tag
Dålig viktuppgång
Läcker mjölk på sidorna
Somnar vid bröstet innan hen ätit klart
Blir väldigt frustrerad under amningen
Kväljer lätt på napp/bröst
Hjärtformad tunga

Tuggar på bröstet
Sugblåsor på läpparna
Dålig sömn med många uppvak
Kan inte ta napp
Skålformad tunga när barnet skriker

MAMMA:
Dålig mjölkproduktion trots att
man ammar mycket och ofta
Mjölkstockning, även svamp och

Det viktigaste är inte hur långt ut
tungan kan sträckas utan hur högt
den kan lyftas uppåt, mot gomvalvet. Det påverkar bland annat
barnets sugförmåga, ätande och tal.
Alla har ett tungband, men det är
tungans rörlighet och funktion som
är viktig. Den kan fastställas genom
en korrekt utförd undersökning av
tungan, samt att se vilka symtom
bebisen och mamman har.

Smärta vid amning

Åtgärder och behandling
Behandling av ett kort tungband består av att
tungbandet klipps. Det är ett mindre ingrepp
som inte kräver narkos, utan görs när barnet
är vaket.

Kort tungband

Främre kort tungband
Ett synligt kort tungband som fäster vid långt fram på tungan
och kan löpa ända ut till tungspetsen. Tungan kan se
hjärtformad eller kluven ut.
Kort läppband
Ett kort läppband är synligt när överläppen lyfts upp mot
näsan, detta kan också påverka amning.

Bröstvårtan är ofta sned efter amning

ÅTGÄRDER OCH BEHANDLING

LYFTET ÄR VIKTIGAST

Mer information och länkar till aktuell

Släpper taget ofta
Klickljud

Efter klippet
Klippet frigör tungan och möjliggör att barnet
kan använda tungan på ett korrekt sätt.
Vissa vänjer sig fort vid sin nya rörelsefrihet,
men andra tar det längre tid för, eftersom ett
nytt rörelsemönster ska läras om och därmed
också påverkar muskelrörelser.
Samarbeta gärna med en amningsrådgivare/
hjälpmamma/logoped/kiropraktor som är
specialiserad på tungbandsproblematiken.
Korta läppband kan också behöva klippas

Bakre kort tungband
Ett bakre kort tungband behöver inte vara synligt, utan
är gömt under eller i tungans slemhinna. Detta
begränsar tungans rörlighet och kan i vissa fall ses
genom att tungan inte kan lyftas upp mot
gomvalvet. En korrekt diagnos ställs genom en fysisk
undersökning av tungan, tillsammans med ett samtal
om symptom hos barnet och mamman.
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