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Praktiske øvelser

Gjennom praktiske øvelser som er laget til dette e-læringskurset  
vil du bli bedre kjent med produkter som er viktige for denne 
pasientgruppen. 

Tips til gjennomføring

• Gjennomfør e-læringskurset først

• Velg en som leder de praktiske øvelsene

• Skriv ut Kurskompis

• Sett av tid (30 min), enten for å gjennomføre alt i sammenheng 
eller del det opp i mindre bolker

• Gjennomfør øvelsene i apoteket slik at dere har produkter og 
oppslagsverk lett tilgjengelig

Det kan være nyttig å gjøre praktiske øvelser i apoteket etter et e-læringskurs. 
Kurskompis gir deg muligheten til dette! Med et ferdig opplegg kan du trene på 
å omsette teori til praksis, enten alene eller sammen med andre. 

Kurskompis tar inntil 30 minutter å gjennomføre, og er en frivillig aktivitet.
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I kurset «IN114 Reisemedisin» lærte du at den reisende kan beskytte seg mot mange av de ulike  
infeksjonene man kan bli syk av på reise. Bruk av myggmidler og alkoholbaserte desinfeksjonsmidler 
er gode råd til den reisende, og i apoteket finnes det flere av disse produktene. Nå skal du gå ut i 
apoteket og få en oversikt over hva du kan anbefale kunder som skal ut og reise. 

Myggstikkprofylakse

• Hvilke myggmidler har dere i apoteket? 

 Tips:  Finn frem ulike myggmidler som dere har i apoteket. 

Bruk av myggmidler er svært viktig for å forebygge farlige infeksjoner som bl.a. malaria, denguefeber 
og japansk encefalitt. Ved reiser til områder med slike farlige sykdommer er det anbefalt å bruke 
myggmidler med DEET eller icaridin. 

• Hvilke av myggmidlene inneholder DEET eller icaridin? 

 Tips:  DEET er forkortelse for N, N-dietyl-meta-toluamid. Et annet navn for icaridin er picaridin.

Det er ulike konsentrasjoner og formuleringer av de ulike myggmidlene med  DEET/icaridin. 

• Hva vil du anbefale til en familie med barn på 8 og 12 år som skal reise på ferie, og som har 
fått resepter på malariaprofylakse?

 Tips:  Diskuter hva som passer for barn og voksne, når de ulike formuleringene er best egnet og  
  hvilke andre tiltak enn myggmidler de bør få råd om.

• Hvilke andre produkter har dere som kan brukes for å unngå infeksjoner fra insekter?  
Hvor er disse lokalisert i apoteket?

 Tips:  Insektnett, impregneringsspray (f.eks. permetrin),  flåttfjerner.

Praktiske øvelser
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Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler

For å forebygge mat- og drikkebårne infeksjoner er det anbefalt å bruke alkoholbaserte   
desinfeksjonsmidler dersom god håndvask ikke er mulig. 

• Hvilke alkoholbaserte desinfeksjonsmidler har dere i apoteket? 

 Tips:  Finn frem de ulike alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene dere har i apoteket 
  f.eks. flytende løsning i små flasker/pumpeflasker/dispensere eller våtservietter osv. 

• Hvilke gode råd om alkoholbaserte desinfeksjonsmidler vil du gi til en som skal ut å reise?

 Tips:  Diskuter når de ulike variantene er praktisk å bruke, om de skal påføres tørr hud,    
  om de fjerner de synlig møkk og hvor mye som skal benyttes. 

Annet

En familie med to barn på 4 og 10 år, foreldre og besteforeldre, skal ut å reise til tropiske strøk.  
De ønsker å være forberedt dersom de får turistdiaré. 

• Hvilke produkter kan være aktuelle hvis man får diaré på reise, og hvordan skal de brukes?

 Tips:  Finn frem stoppende produkter (f.eks. Loperamid) eller produkter med glukose og    
  elektrolytter (f.eks. GEM, Resorb). Diskuter hvem som kan anbefales slike produkter   
  og hva kunden må være spesielt oppmerksom på. 

• Hva har dere av skriftlig informasjonsmateriell til kunder som skal ut å reise? 

 Tips: Finn frem brosjyre for f.eks. myggmidler, diaré, solforbrenning, sårstell osv. 
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