Medisund
Fornuft

Gode medicinvaner for skolebørn

til Underviseren
Om øvelsen:
Denne aktivitet giver eleverne et godt indblik i, hvor mange
informationer de rent faktisk kan hente om medicinen fra en
indlægsseddel. Vær opmærksom på, at indlægssedlen er en
forkortet udgave på et fiktivt lægemiddel.
- Print dokumentet ’Læs en indlægsseddel_elever.pdf’ i det 		
antal, I skal bruge, afhængigt af, om I skal lave gruppeeller enkeltmandsarbejde.
- Bed eleverne om at læse dokumentet og udfylde svararket.
Vi påregner, at ovenstående tager ca. 20 minutter.
- Når eleverne er færdige, besvares spørgsmålene i plenum
– eller på tavlen, så alle kan se, hvor de har svaret rigtigt
eller forkert.
Rigtig god fornøjelse!
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Svarark til underviserens brug
1)

Hvad hedder medicinen? Hvad er det aktive stof (lægemiddelstof)?
- Medicinen hedder Smertestiller®
- Det aktive stof (lægemiddelstoffet) er methylfikumdik

2)

Hvilken styrke har medicinen/antal mg? Og hvordan er den udformet (lægemiddelform)?
(f.eks. tabletter, kapsler, salve)?
- En tablet indeholder 500 mg methylfikumdik
- Medicinen er udformet som tabletter

3)

Hvornår udløber medicinen?
- Juni 2020, dvs. den sidste dag medicinen kan anvendes er 30. juni 2020.
(Udløbsdatoen fremgår af medicinpakningen)

4)

Hvad kan medicinen bruges mod?
- Medicinen kan bruges mod svage smerter

5)

Hvem må IKKE bruge medicinen?
Man må ikke bruge medicinen, hvis man:
- er overfølsom over for methylfikumdik eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- har stærkt nedsat leverfunktion

6)

Hvor mange tabletter må en voksen tage?
Hvor mange tabletter må en voksen højst tage i døgnet?
- Der må tages 1-2 tabletter af gangen. Dette må gøres 3-4 gange i døgnet. Der må højst
		 tages 8 tabletter i døgnet
7)

Hvor gammel skal man være for tage tabletterne?
- Børn under 4 år bør ikke få Smertestiller® tabletter. (De kan evt. anvende en anden
lægemiddelform, hvis det findes, og de har brug for medicinen)
- Børn under 2 år må ikke få Smertestiller® uden lægens anvisning

8)

Hvordan skal man tage tabletterne?
- Smertestiller® skal tages sammen med et glas vand

9)

Hvilke bivirkninger kan Smertestiller® have?
Smertestiller® kan have følgende bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)
-  Træthed, kvalme, svimmelhed
Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)
-  Mavesmerter, diarré
Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)
		 - Nældefeber
10) Hvordan skal Smertestiller® opbevares?
- Medicinen skal opbevares et tørt sted ved stuetemperatur.
- Skal opbevares utilgængeligt for børn.
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