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Skriftlig eksamen, OD4200 – Kariologi 

Dato: 06.06.2017 

Varighet: Kl. 09.00-13.00 

Sted: Lesesalene, Domus Odontologica 
 

Eksamensoppgaver 

8. semester 

Kull H-13 

 

Skriv tydelig. Start hver ny oppgave på ny side. 

 

Oppgave 1 (70 poeng) 

(Vedlagt kliniske og røntgenbilder – 4 ark og utdrag fra Felleskatalogen – 2 ark) 

En 32 år gammel mannlig pasient er nylig blitt anbefalt å gå til deg som tannlege da det er en 

stund siden han har vært hos tannlege. Du har imidlertid hatt ferie, og han kommer derfor til 

første konsultasjon hos en kollega av deg ved kontoret. Det blir da tatt 2 BW-røntgen, noen 

kliniske bilder og en foreløpig journal. 

I denne journalen fremgår det at han er plaget av allergi, og at han bruker Zyrtec i 

allergisesongen (se vedlegget). Han bruker ellers ingen faste medisiner. Han klager også på 

munntørrhet, spesielt om natten, og er da nødt til å ha vannglass ved sengen. Han tror at det 

kan henge sammen med at han antagelig puster mye gjennom munnen om natten. 

Om dagen bruker han juice og vann som tørstedrikk; den syrlige juicen hjelper til å stimulere 

spyttet, forteller han. Pasienten mener at kostholdet hans er relativt normalt. Han pusser 

tennene to ganger daglig og har «hele tiden» brukt daglig fluorskylling (0,2% NaF). 

Pasienten har nå ringt deg og lurer på om det er «mye å gjøre» med hans tenner. Han virker 

noe nervøs, og sier han ønsker å bli godt informert om hans tannhelse og hva han bør gjøre. 

Han har time hos deg om to dager. Du tar frem journalen med BW-røntgen og kliniske fotos 

for å forberede deg best mulig til denne timeavtalen. 

a) Registrer funn og diagnoser som de fremkommer på vedlagte kliniske- og 

røntgenologiske bilder. 

b) Hvilke tilleggsopplysninger trenger du og hvilke videre undersøkelser vil du gjøre? 

c) Er dette en kariesaktiv pasient? Begrunn svaret. 

d) Hvilke kariesforebyggende råd vil du gi pasienten? Begrunn rådene. 

e) Du vurderer at du antagelig må legge noen fyllinger. Hvilke vurderinger vil du gjøre, 

og hva vil du legge vekt på når du skal velge om du skal reparere eller skifte ut hele 

eller deler av en fylling? 
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f) Vurder behandlingsalternativer for tennene 46 og 47. 

g) Hvilken behandling vil du foreslå for tann 26? Begrunn materialvalget.  

Pasienten klager over munntørrhet: 

h) Definer begrepene hyposalivasjon og xerostomi. 

i) Nevn minst tre hovedgrunner til munntørrhet og gi noen eksempler på disse. 

 

Du benytter en såkalt 2-step selv-etsende bonding i din praksis til komposittfyllinger: 

j) Angi kort kliniske prosedyrer for bruken av denne bondingen, samt hvilke fordeler vi 

antar den har fremfor en tradisjonell 3-steps total-ets bonding. 

 

 

Oppgave 2 (15 poeng) 

a) Forklar begrepet karieserfaring og gi eksempler 

hvor det kan brukes. 

 

b) Regn ut karieserfaring for denne pasienten på tann- 

og tannflate-nivå (se tannskjema). Flater markert 

med blått er fyllinger, markert med rødt er karies. 

 

c) Redegjør for hvordan du vil vurdere om 

karieserfaringen er høy eller lav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 3 (15 poeng) 

a) Dentalt plakk er en typisk biofilm. Beskriv kort hva en biofilm er. 

 

b) Laboratorieforsøk har vist at bakterier i dentalt plakk/dental biofilm er mindre 

følsomme overfor antimikrobielle midler enn planktoniske (frittflytende) bakterier, 

noe som kan forklare at antimikrobielle midler har dårligere effekt klinisk. Nevn 

punktvis minst fire grunner til dette. 
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Vedlegg; kopi fra felleskatalogen 

Zyrtec 
UCB 

Antihistamin. 
ATC-nr.: R06A E07 

Står ikke på WADAs dopingliste 

 

DRÅPER, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, sakkarinnatrium, metyl- og 

propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Lett søtlig, bitter smak. 

MIKSTUR, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cetirizindihydroklorid 1 mg, flytende sorbitol 70%, 

sakkarinnatrium, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Banansmak. 

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg: Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, 

hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 

Indikasjoner:  

Dråper og mikstur: Til voksne og barn ≥2 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med 

sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. Tabletter: Til 

voksne og barn ≥6 år: Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk 

rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. 

Reseptfri bruk:  

Tabletter: Til voksne og barn ≥6 år: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi. 

Dosering:  

Dråper: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (20 dråper) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (10 dråper) 2 ganger 

daglig. 2-6 år: 2,5 mg (5 dråper) 2 ganger daglig. 

Mikstur: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (10 ml, 2 fulle måleskjeer) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (5 ml, 

1 full måleskje) 2 ganger daglig. 2-6 år: 2,5 mg (2,5 ml, 
1
/2 måleskje) 2 ganger daglig. 

Tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gang daglig. Barn: 6-12 år: 5 mg (
1
/2 tablett) 2 ganger 

daglig. 

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering for voksne med nedsatt nyrefunksjon: 

Gruppe Kreatininclearance  

(ml/minutt) 

Dosering og hyppighet 

Normal ≥80 10 mg 1 gang daglig 

Lett 50-79 10 mg 1 gang daglig 

Moderat 30-49 5 mg 1 gang daglig 

Alvorlig <30 5 mg 1 gang annenhver dag 

Sluttstadiet av nyresykdom - dialysepasienter <10 Kontraindisert 

Barn: Tablettene bør ikke gis til barn <6 år fordi formuleringen ikke tillater god nok dosetilpasning. En 

formulering beregnet til barn bør brukes. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon justeres dosen individuelt ut fra 

renal clearance, alder og kroppsvekt. 

Administrering: Dråper: Helles i en skje eller fortynnes i vann og svelges umiddelbart. Ved fortynning bør 

vannmengden tilpasses mengden pasienten kan svelge. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et 

glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek). Bør ikke knuses. 

Kontraindikasjoner:  

Overfølsomhet for innholdsstoffene, hydroksyzin eller piperazinderivater. Alvorlig nyresvikt med 

kreatininclearance< 10 ml/minutt. 

Forsiktighetsregler:  

Forsiktighet bør utvises ved faktorer som predisponerer for urinretensjon (f.eks. ryggmargslesjon, 

prostatahyperplasi), pga. mulig økt risiko. Forsiktighet anbefales ved epilepsi og risiko for kramper. Forsiktighet 

anbefales ved samtidig inntak av alkohol eller andre CNS-dempende midler. Preparatet bør ikke gis til barn <2 år. 

En utvaskingsperiode på 3 dager er nødvendig før allergitesting på hud. Pruritus og/eller urticaria kan oppstå ved 

seponering, selv om disse symptomene ikke var til stede før behandlingsstart. I enkelte tilfeller kan symptomene 

være sterke, og gjenopptak av behandling kan være nødvendig. Symptomene bør gå over når behandling 

gjenopptas. Miksturen inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Tablettene inneholder 

laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. 

Metyl- og propylparahydroksybenzoat i dråper og mikstur kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/firmaer/ucb-564904-ucb-nordic-a-s-564902
https://www.felleskatalogen.no/medisin/atc-register/R06A
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Bilkjøring og betjening av maskiner: Pasienter som opplever søvnighet bør avstå fra å kjøre, utføre potensielt 

farlige aktiviteter eller betjene maskiner. De bør ikke overskride anbefalt dose og bør ta hensyn til sin egen 

respons på legemidlet. 

Graviditet, amming og fertilitet:  

Graviditet: Data tyder ikke på maternal eller føto-/embryotoksisitet. Forsiktighet bør utvises ved graviditet. 

Amming: Går over i morsmelk. Forsiktighet bør utvises ved amming. Fertilitet: Dyrestudier og begrenset 

mengde humane data har ikke vist påvirkning av fertilitet. 

Bivirkninger:  

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerter, munntørrhet, kvalme. Luftveier: Faryngitt. 

Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Somnolens (i de fleste tilfeller mild til moderat). Øvrige: 

Fatigue. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré. Hud: Pruritus, utslett. Nevrologiske: 

Parestesi. Psykiske: Agitasjon. Øvrige: Asteni, sykdomsfølelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: 

Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Unormal leverfunksjon (økte 

transaminaser, økt alkalisk fosfatase, gamma-GT og bilirubin). Nevrologiske: Kramper. Psykiske: Aggresjon, 

forvirring, depresjon, hallusinasjoner, insomni. Undersøkelser: Vektøkning. Øvrige: Ødem. Svært sjeldne (<1/10 

000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hud: Angionevrotisk ødem, fast lokalisert legemiddelutslett. 

Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk. Nevrologiske: Dysgeusi, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi. 

Nyre/urinveier: Dysuri, enurese. Psykiske: Nervøse trekninger. Øye: Akkommodasjonsforstyrrelser, tåkesyn, 

okulogyr krise. Ukjent frekvens: Hud: Pruritus (intens kløe) og/eller urticaria etter seponering. Nevrologiske: 

Amnesi, nedsatt hukommelse. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Selvmordstanker. Stoffskifte/ernæring: 

Økt appetitt. Øre: Vertigo. Barn 6 måneder-12 år: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré. 

Luftveier: Rhinitt. Psykiske: Somnolens. Øvrige: Fatigue. 

Overdosering/Forgiftning:  

Symptomer: Forvirring, diaré, svimmelhet, fatigue, hodepine, sykdomsfølelse, mydriasis, pruritus, rastløshet, 

søvnighet, somnolens, stupor, takykardi, tremor, urinretensjon. Behandling: Symptomatisk eller støttende. 

Mageskylling kan overveies kort tid etter inntak. Fjernes ikke effektivt ved hemodialyse. Se Giftinformasjonens 

anbefalinger R06A E07.  

Egenskaper:  

Klassifisering: Potent og selektiv histamin H1-reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Antiallergisk effekt. 

Hemmer senfaserekruttering av eosinofile celler i huden og konjunktiva hos atopiske personer som eksponeres 

for allergener. Absorpsjon: Cmax nås innen 1 ± 0,5 timer. Lineær kinetikk i området 5-60 mg. Proteinbinding: Ca. 

93%. Fordeling: Vd: 0,5 liter/kg. Halveringstid: Hos voksne ca. 10 timer, hos barn 6-12 år ca. 6 timer, hos barn 

2-6 år ca. 5 timer, hos små barn 6-24 måneder ca. 3,1 timer. Økt t
1
/2 ved nedsatt nyre- og leverfunksjon. 

Utskillelse: 
2
/3 av dosen utskilles uendret i urin. 

Pakninger uten resept:  

Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt. 

Sist endret: 28.06.2016 

(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) 

Basert på SPC godkjent av SLV: 
22.06.2016 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/forgiftninger/atc/R?avsnitt=atc1546-mig61163

