
Kjære Tannpleiere og Tannleger

Duraphat® 5mg/g tannpasta vil fra November 2020 ikke lenger 
være et reseptbelagt legemiddel i Norge. Pasienten kan selv kjøpe 
Duraphat® 5mg/g tannpasta på apoteket, uten resept fra tannle-
gen. Dette betyr at dine anbefalinger vil bli desto viktigere, for å 
sikre en god oppfølging og forebyggende behandling for pasienter 
som er i risikogrupper for karies. 

Vi har på bakgrunn av dette satt opp en rekke webinarer utover 
høsten som vi håper du vil melde deg til. Vi vil gi deg en grundig 
gjennomgang av hvilke pasienter som er i risikogrupper for karies 
og som dermed vil ha glede av å få anbefalt Duraphat® 5mg/g tan-
npasta, samt når man bør starte en behandling med høyfluoride 
tannpasta. 

I webinaret vil vi også introduserer et verktøy, basert på retningslin-
jer fra ICCMS, for kariesrisiko håndtering.   

Klik for oversikt over tider og registrering 

Vi håper du finner et tidspunkt som passer for deg, og at du har an-
ledning til å sette av en time for å lytte, men også gjerne delta med 
kommentarer og spørsmål, til å få med deg dette webinaret. 

Vi ser frem til å motta din påmelding! 

Med vennlig hilsen 

Colgate Professionals Norge

 INVITASJON TIL WEBINAR 

Duraphat® 5mg/g tannpasta vil 
ikke lenger være reseptbelagt i Norge.

Duraphat (fluorid). 
Tannpasta 5 mg/g: Reseptfritt legemiddel med veiledning. Utleveres av helsepersonell i apotek. Voksne og barn over 16 år: Forebygging av tannkaries (tannråte) hos pasienter 
som er spesielt utsatt for karies i tannkroner eller -røtter. Dosering: Brukes 3 ganger daglig til tannpuss etter måltid. En 2 cm lang stripe påføres tannbørsten. Tennene pusses 
vertikalt fra tannkjøtt til tannspiss. Overflødig skum spyttes ut, skal ikke svelges. Gå regelmessig til undersøkelse/kontroll hos tannlege/tannpleier. Forsiktighetsregler: Har et 
høyt fluorinnhold. Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk, samt vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ditt totale fluorinntak må vurderes før 
bruk, spør helsepersonell om dette. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Tider og registrering

https://colgate.easysignup.com/series/webinar-for-tannpleiere-og-tannleger-otc/
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