
God grund til at samarbejde og
arbejde med molekylære data til 
forebyggelse og monitorering.

Sammenhængen mellem sygdom 
i munden og resten af kroppen er 
efterhånden meget velbeskrevet i 
litteraturen. Marginal parodontitis og 
forstadierne til den, kan ligge skjult og 
bæres uden væsentlig gene for patienten, 
men med en potentiel betydelig risiko 
for indvirkning på udvikling af systemiske 
sygdomme.

Ny teknologi gør det muligt for både 
læger og tandlæger at inddrage mundens 
sundhedstilstand i udredning ved en simpel 
spyttest og indgå i et interdisciplinært 
samarbejde med udveksling af data.

På mødet serveres en let anretning.
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Invitation 
til aftenmøde
- om mulighederne for interdisciplinært  samarbejde
mellem læger og tandlæger  baseret på realtids-
måling af skjult inflammation i  munden med
en spyttest samt potentialet i den personlige
 forebyggelsesplan.

Program
Oplev indlæg, med forskellige vinkler 
på det interdisciplinære samarbejde, og 
hvordan vi anvender aMMP-8 diagnostik i 
hverdagen.

Erfaringerne fra Tyskland 
Erfaringerne fra Institute for Molecular 
Dentistry vedr. interdisciplinært 
samarbejde og interaktionen med de 
lægelige selskaber deles samt reflektioner 
over sammenhængene mellem skjult 
inflammation og systemiske sygdomme. 

Interdisciplinært samarbejde 
Hør, hvordan vi tænker at håndtere 
processerne omkring det interdisciplinære 
samarbejde - fra patienten henvises 
og gennemgår en udredning til 
kommunikationen mellem læge og 
tandlæge.

Kollagennedbrydning i realtid
Oplev, hvorden den personlige 
forebyggelsesplan benyttes. Den 
personlige forebyggelsesplan kombinerer 
både molekulære og kliniske data og 
kobler samtidig mund og krop sammen. 

Monitorering ved parodontale 
behandlinger
Hør, hvordan aMMP-8 giver os et 
nyt redskab til at monitorere vores 
behandlinger og motivere patienterne til 
at tage en større andel i behandlingen.

PerioSafe®

PerioSafe® bruges til tidlig diagnosticering af skjulte 
parodontale nedbrydningsprocesser i vævet og til 
parodontitis-profylakse.

Sund mund – Sund krop

ORALyzer®

Leverer et Point of Care (POC ) kvantitativt resultat 
på PerioSafe® spyttesten indenfor 30 sekunder.
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