
VELKOMMEN TIL 
SUNDESUTTER’S E-BOG



KÆRE FORÆLDER

Velkommen til Sundesutter's E-bog.  

Som nybagt forælder melder der sig en masse spørgsmål. De fleste er bekymrede for, hvordan de bedst kan 
passe på deres lille, nye guldklump. 

For at gøre det lidt lettere for dig at finde vej rundt i suttejunglen, har jeg skrevet denne e-bog. I bogen finder 
du svar på de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du vælger sut til dit barn. Derudover er bogen 
spækket med en masse gode tips og tricks, der gør hverdagen som forælder lidt lettere. 

SundeSutter.dk er sat i verden for at gøre det mere trygt for forældre at vælge sut til deres barn. Derfor kan 
du være sikker på, at ingen af vores sutter indeholder skadelige stoffer som bisphenol-A, PVC og phthalater. 
Da jeg selv er mor, har kvalitetskriteriet for produkterne på SundeSutter.dk været, om jeg ville give produktet 
til mine egne børn. Derfor finder du ingen produkter i shoppen, som jeg ikke selv kan stå 100% inde for. 

God læselyst! 

Bedste hilsner 

Annette
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5 TING DU SKAL HOLDE ØJE MED, NÅR DU 
VÆLGER SUT TIL DIT BARN

Formen på suttedelen har 
stor betydning for 

hvordan og hvor meget 
pres, der lægges på 

gummer, tænder og gane. 
De tre grundlæggende 

former er anatomisk, 
symmetrisk og rund.

Jo fladere halsen er desto 
mindre vil afstanden mellem 

gummerne i over- og 
undermund være, og desto 

mindre er risikoen for fx 
suttebid. Derfor er det vigtigt at 
vælge en sut med en flad hals. 

Suttedelen kan enten være 
lavet af silikone eller 

naturgummi. Silikone er 
det reneste materiale, man 
kan lave sutter af. Flere og 

flere af de største 
producenter går over til 
kun at producere sutter i 

silikone.

På de symmetriske og de 
anatomiske sutter følger 
skjoldet ansigtets form. 
Herved fordeles presset 

jævnt og skånsomt. 

Lufthuller er en sikkerhed for, at 
dit barn stadig vil kunne trække 

vejret, hvis sutten kommer på 
tværs i munden. Derudover vil 
et for fugtigt hudmiljø kunne 
give hudirritationer, hvorfor 

nogle sutter har ekstra/større 
lufthuller.

Suttedelens form 

Højden på suttedelens hals  

Suttedelens materiale   Skjoldets form 

Lufthuller i skjoldet 



SUTTEDELENS FORM

Anatomiske sutter 
Anatomiske sutter er tilpasset mundens form, 
hvilket giver en optimal pasform. Suttedelen 
peger skråt opad. Den afrundede overside 

fordeler presset fra sutten jævnt mod ganen, 
mens den flade underside giver plads til, at 
tunge kan ligge i et naturligt afslappet leje i 
munden. Denne type sutter er designet til at 

aflaste og fordele trykket fra suttedelen bedst 
muligt, for på denne måde at mindske 
risikoen for skader på tandstillingen.

Symmetriske sutter
De symmetriske sutter har en dråbeformet og 

symmetrisk suttedel. Da suttedelen er 
symmetrisk i sin udformning, kan den ikke 
vendes forkert. Sutten vil derfor altid vende 

korrekt i barnets mund. Den symmetriske sut 
er formet, så barnets gummer og gane 
aflastes. Formen på denne suttedel er 

inspireret af en moders bryst.

Runde sutter
Suttedelen på de runde sutter er 

kirsebærformet, dvs. helt rund. Sutten er en 
gammeldags model, der er formet, så den 
minder om et bryst. Den runde sut aflaster 
ikke trykket mod gane, tunge og gummer i 
samme grad som den anatomiske og den 

symmetriske model, men det er den sut, der 
minder mest om en moders bryst, og derfor 

føles den mere naturlig for nogle børn.

Suttedelens form har stor betydning for, hvilket pres der lægges på barnets gummer, gane og 
tunge. Man skelner mellem tre grundlæggende udformninger af suttedelen. Alle sutter er bygget 
op omkring én af disse tre grundlæggende former: Anatomisk, symmetrisk og rund. 



HØJDEN PÅ SUTTEDELENS HALS
Ud over suttedelens grundlæggende form, har formen på suttedelens hals også stor betydning 
for den mængde pres, der lægges på barnets kæber og bid. Sutter med en høj (tyk) hals lægger 
et større pres på disse, end sutter med en flad hals. 
Jo fladere halsen er desto mindre vil afstanden mellem gummerne i over- og undermund være, og 
desto mindre er trykket på babyens bid/tænder. Derfor er det vigtigt at vælge en sut med en flad 
hals.  
Nogle sutter er designet til at være særligt skånsomme mod bid og gummer, og har derfor en 
markant fladere hals end almindelige sutter. Disse sutter er den anatomisk formede BabyNova 
Dentistar og den symmetriske MAM Perfect sut. 



SILIKONE KONTRA NATURGUMMI

Silikone
Silikone er det reneste og mest allergivenlige materiale, man kan lave sutter af. 
Det bruges ofte i medicinal- og fødevareindustrien på grund af disse 
egenskaber. Da det er kemisk fremstillet, er det 100% fri for skadelige 
indholdsstoffer og allergener. 

Silikone er smags- og lugtneutralt, og et meget rengøringsvenligt produkt. 
Overfladen er glat og tiltrækker hverken støv eller snavs. Da silikone desuden 
har en meget høj varmetolerance, tager sutten ikke skade af de hyppige, 
gentagne steriliseringer, som en god suttehygiejne påkræver. 

Flere og flere af de største producenter går over til kun at producere sutter i 
silikone.

Naturgummi
Naturgummi kaldes også for latex og er et naturligt produkt. Naturgummi stammer 
fra gummitræet, hvis saft (latexmælk) udvindes og forarbejdes til naturgummi. 
Naturgummi kan genkendes på den gul-/brune farve. Sutter i naturgummi er 
bløde og elastiske at sutte på og mere modstandsdygtige over for spidse 
mælketænder end silikone. 

Naturgummi har – i modsætning til silikone – en begrænset holdbarhed. 
Naturgummi tager skade af lys- og varmepåvirkninger. Derfor er det vigtigt, at du 
ikke koger men blot skolder naturgummisutter.

Sutter fremstilles med suttedele i to forskellige materialer: Silikone og naturgummi/latex.



Suttens skjold
Formen på skjoldet kan lige som formen på suttedelen opdeles i 3 basale typer: Anatomisk, 
symmetrisk og rundt skjold. 

Det anatomisk formede skjold er designet til at fordele presset fra sutten så jævnt og 
skånsomt som muligt. Derfor spejler skjoldet ansigtets form. Der er desuden udskåret 
plads til næsen, hvilket giver sutten et naturligt leje i munden og samtidigt muliggør en 
uhæmmet vejrtrækning gennem næsen. 

Det symmetriske skjold er – som det anatomiske – formet, så det følger ansigtets kontur. 
Derudover er det, som navnet antyder, symmetrisk formet med rigeligt plads til næsen. 
Den store fordel ved sutter med symmetriske skjold er, at de ikke kan vendes forkert i 
munden. 

Det runde skjold er et klassisk skjold, som bøjer blødt væk fra ansigtet.

Lufthuller i skjoldet
Lufthuller i skjoldet har den primære funktion, at de fungerer som en 
sikkerhedsmekanisme. Hvis uheldet er ude, og sutten sætter sig på tværs i munden, sørger 
lufthuller i skjoldet for, at dit barn fortsat vil kunne trække vejret.  

Derudover besidder lufthuller i skjoldet den gode egenskab, at de ventilerer den sensitive 
hud omkring munden. Hvis der ikke cirkulerer tilstrækkeligt luft omkring munden, kan et 
for fugtigt hudmiljø føre til irriteret og rød hud. Sutter produceres med varierende 
lufthuller – nogle specielt udviklet til sensitiv hud.



HVOR MEGET FYLDER SUTTEDELEN I BARNETS MUND?

Når du vælger sut til dit barn, er det vigtigt, at du 
vælger en længde, der passer til barnets mund. 
Hvis sutten er for kort, vil dit barn tabe sutten for 
ofte. Er sutten for lang, risikerer du, at den 
irriterer drøblen og kan fremkalde 
opkastreflekser hos dit barn. 

Du kan måle den omtrentlige længde sut, der 
passer til dit barns mund ved at lade din baby 
sutte på din nyvaskede finger. Når du kan mærke 
babyens bløde gane med fingerspidsen, 
markerer du det sted, hvor barnets læber 
omslutter fingeren (fx med en negl). Afstanden fra 
det afmærkede punkt og til fingerspidsen svarer 
til den længde sut, dit barn skal have.



ALDER
Både suttens skjold og suttedel varierer i størrelsen alt afhængigt af hvilken alder, sutterne 
er beregnet til. For at gøre det lettere for dig at finde den rigtige sut i den rigtige størrelse, 
har vi grupperet vores store udvalg af sutter efter alder. Husk, at størrelsesangivelserne er 
vejledende, da hvert eneste barn er unikt.  

Sutter kan opdeles efter alder i følgende hovedgrupper: 

•   -2 til 2 måneder/ præmatur 
Sutterne er designet til at passe til for tidligt fødte og nyfødte babyer. Sundesutters absolut 
mindste sut er Difrax’ anatomiske sut til præmature babyer (op til 2 mdr. for tidligt født). 
Difrax fremstiller kvalitetssutter i hygiejnisk silikone og stilfuldt design. Disse sutter er de 
mindste sutter, som sælges til private. Sutter til præmature babyer, der er født mere end 2 
mdr. for tidligt, forhandles ikke i håndkøb.  
  
• 0-2 måneder 
Sutten til de nyfødte. Sundesutter forhandler sutter til nyfødte fra de anerkendte 
producenter MAM og Philips AVENT. Både MAM Start sutten og Philips AVENT’s Mini er 
symmetriske silikonesutter. 
  
• 0 til 6 måneder 
Til babyer fra 0 til 6 måneder kan du vælge mellem en række forskellige mærker og 
modeller. På Sundesutter finder du sutter fra BabyNova, MAM, Philips AVENT og Difrax til 
babyer i denne alder. 
  
• 6 til 36 måneder 
I denne kategori finder du sutter til babyer mellem 6 og 36 måneder. Vi anbefaler, at du 
vænner dit barn fra sutten inden 36 måneder. På Sundesutter.dk finder du i denne kategori 
sutter til børn på hhv. 6+. 12+, 16+ og 18+ måneder.  



SUTTER TIL ET HVERT BEHOV
En sut er ikke længere bare en sut. De findes i et hav af forskellige variationer, der dækker 
forskellige formål. Her på siden har vi samlet nogle af de mest efterspurgte sutter.

Tandvenlige sutter 
Sutter der er udviklet i samarbejde med børnetandlæger og kæbekirurger, og som reducerer suttens pres på kæber, gane og gummer 
markant. 

• BabyNova Dentistar  
• MAM Perfect 

  
Til børn med sensitiv hud 
Huden omkring munden bliver let irriteret og rød, hvis hudmiljøet er for fugtigt. I disse tilfælde vil dit barn have gavn af en sut med ekstra 
luftgennemstrømning. Vi kan anbefale dig at prøve: 

• MAM Air 
• MAM Perfect 
• Philips AVENT Sensitive 

  
Ekstra robuste sutter  
Nogle forældre oplever, at deres barn bider hul i sutten eller små stykker af den. Her anbefaler vi, at man prøver en ekstra bidfast sut: 

• Difrax 12+ (m. halvmassiv silikonenippel) 
• Difrax 18+ (m. massiv silikonenippel) 

  
Natsutter 
Det kan være svært at få nok søvn som forælder. Derfor gælder det også om at finde sutten hurtigst muligt, når den en falder ud i løbet af 
natten. Natsutter designet med en selvlysende knop eller sikkerhedsring sørger for, at du altid kan finde sutten i mørket. 

• MAM Perfect Night 
• MAM Original Night 
• Philips AVENT Natsut 

  
Sutter med navn 
For pædagogerne i daginstitutionen kan det være svært at holde styr på, hvilke sutter der tilhører hvilket barn. For at undgå at dit barns 
sutter forsvinder eller forbyttes med andre børns sutter, og for at mindske spredningen af bakterier fra barn til barn, er det en god idé at 
indgravere navn på sutten. Vi kan skrive navn på følgende modeller:  

• BabyNova Dentistar, 
• BabyNova Anatomisk Sut 
• BabyNova Symmetrisk Sut 
• Philips AVENT Sensitive 
• Tolico



VEDLIGEHOLDELSE, PLEJE OG HOLDBARHED

Hvor ofte skal sutten skiftes ud? 

Af sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager bør en sut senest skiftes ud efter 8 ugers brug. Har sutten været hyppigt brugt, 
anbefaler vi, at du skifter den efter 4 til 6 uger. 

Inden du tilbyder sutten til dit barn, bør du hver gang undersøge den for skader, slidtage eller mangler. Såfremt en sut 
ændrer form eller får sprækker, bidemærker, ridser m.v., bør sutten straks udskiftes.  

  

Hvor ofte skal sutten steriliseres? 

Jo yngre dit barn er, desto mindre udviklet er dets immunsystem. Derfor skal sutten steriliseres så ofte, som muligt, mens 
barnet er helt lille.  

  

Har sutten været på gulvet/jorden bør den steriliseres, før du giver den til dit barn. Du må IKKE selv sutte sutten ren, inden du 
giver den til dit spædbarn. Voksne har mange bakterier i munden, som kan være skadelige for et lille spædbarn. 

  

Hvordan opbevares sutter bedst? 

Vi anbefaler, at man ikke udsætter sutten for direkte sollys eller høje temperaturer, da dette vil kunne mørne sutten.  Sutter 
bør derfor ikke lægges i vindueskarmen, hvor der er store temperaturskift. Når sutten ikke er i brug, er det bedst at lægge 
den i et mørkt skab eller lignende steder, hvor der ikke er store udsving i temperaturen. 

  

Derudover anbefaler vi, at du opbevarer sutten i en beholder, når I er på tur, så den rene sut ikke bliver snavset. Her er pods 
og suttebokse praktiske og anvendelige. 



PRODUKTER, DER GØR HVERDAGEN LETTERE
Som forælder er der nok at se til og bekymre sig om. Vi har udvalgt nogle produkter, der gør 
det lettere at få hverdagen som småbørnsfamilie til at hænge sammen. 

Drikkekopper 

Med en spildfri drikkekop kan du trygt lade dit barn udfordre sine motoriske evner uden at risikere vand over hele 
gulvet eller bilens bagsæde. Koppen tåler opvaskemaskine og fås med blød tud til 6-12 mdr. og med en hård tud til 
børn over 12 mdr.

Antikoliksutteflasker 

Antikoliksutteflasker er designet til at give dit barn færre mavesmerter. Sutteflaskerne fungerer således, at de 
forhindrer vakuumdannelse, når dit barn drikker. Fordi der ikke dannes vakuum, sluger dit barn mindre luft. 
Luft er en hyppig årsag til mavesmerter hos børn. Derfor forhandler Sundesutter udelukkende 
antikoliksutteflasker. 

Sterilisatorposer 

Når sutteflasken eller brystpumpen skal steriliseres kan du med Philips AVENT’s sterilisatorposer 
nemt og bekvemt sterilisere den på blot 90 sekunder i mikroovnen. Poserne kan bruges 20 gange 
hver, og der er 5 poser i hver pakke. 

Opbevaringsbægre til mad og mælk 

Om du har brug for et praktisk opbevaringssystem til mælk, grød, frugt etc.. i hjemmet, eller når I skal på tur, 
tilbyder Philips AVENT’s VIA Opbevaringsbægre en praktisk løsning. Bægrene er stabelbare og kan skrives 
på med blyant. De har tætsluttende skruelåg i spildfrit design. Bægrene er robuste og tåler både varme, kulde 
og opvaskemaskine. Til de større børn er bægrene desuden velegnede til opbevaring af madpakkeløsninger.

Suttekæder 

Med en suttekæde er det slut med forsvundne sutter, fremover vil sutten altid være inden for rækkevidde. 
Fås i mange fine designs og modeller, som enten passer til sutter med eller til sutter uden ring. 



Tak fordi du læste med! 

Jeg håber, du fandt vores pjece spændende og interessant.  

På Sundesutter.dk finder du mange flere gode råd og lækre produkter.  

I Sundesutters nyhedsbrev bringer jeg hver gang tips og tricks til at løse 
årstidens udfordringer for spæd- og småbørnsforældre. Du kan tilmelde dig 
nyhedsbrevet på Sundesutter.dk. 

Har du spørgsmål til dit barns brug af sutter eller vores produkter, er du altid 
velkommen til at kontakte mig på tlf.: 50 97 22 08/ 86 98 25 08 

eller på mail info@sundesutter.dk. 

  

Bedste hilsner 

Annette


