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Kvalitet til lavpris

5 års garanti på fast protetikk,  
og 3 år på avtagbar

Vi henter og sender arbeid  
daglig med Postnord, til hele  
landet. For å bestille opphenting, 
ring oss på 55 59 81 70, så  
ordner vi resten for dere

Vi framstiller og trimmer  
alle modeller i Norge

Ansvar for det tann-
tekniske produktet ligger 
hos oss 

All kontakt foregår på 
norsk, med oss i Norge

Vi tar også 
imot digitale 
avtrykk fra 
alle kjente 
system

Nytt smertestillende legemiddel i dosert form

Lasse A. Skoglund og Ellen C. Vigen

Dolerin® Karo Pharma AS (Paracetamol 500 g 

kombinert med ibuprofen 150 mg pr tablett) 

Dette er et nytt produkt bestående av gamle 

legemidler i samme tablett. Statens legemid-

delverk har godkjent indikasjon for midlertidig 

lindring av forskjellige akutte smerter 

inkludert tannsmerter samt feber. Detter den 

første kombinasjonen av paracetamol og 

ibuprofen lansert i Norge på bakgrunn av 

kliniske studier som viser en økning av den 

smertelindrende effekten av kombinasjoner i 

forhold til de enkelte legemidler gitt alene 

(referansestudie (1)). 

Det må understrekes at det er svært 

usikkert om faste kombinasjoner gir noe 

bedre totaleffekt enn sammensatte doseringer 

med de samme legemidlene i ekvivalente 

doser som i den faste kombinasjonen. En slik 

legemiddelkombinasjon må i utgangspunktet 

betraktes som en lettere måte å ta mer enn ett 

legemiddel samtidig.  Doseringen av 

ibuprofen per tablett er ikke spesielt høy, men 

gir smertelindring i forhold til placebo i 

kliniske studier hvor effekten er undersøkt 

etter visdomstannstudier (2). 

Dosevalget av ibuprofen per tablett er 

også i tråd med anbefalt maksimal døgndose 

etter gjentatte doseringer for ren smerte-

lindring hos voksne etter Felleskatalogens 

doseanbefalinger. 

En eventuell reell anti-inflammatorisk 

effekt (postoperativ hevelsesdempende effekt) 

som for eksempel etter visdomstannfjerning 

er ikke klarlagt for kombinasjonspreparater av 

denne typen. Derfor kan valget av legemiddel-

doser per tablett være en mulig ulempe 

dersom en ønsker en målrettet antiinflamma-

torisk effekt etter visdomstannfjerning eller 

andre ikke-mikrobielle inflammatoriske tilstan-

der en møter i en tannlegepraksis. 

Det kan imidlertid være en klar fordel at en 

fast kombinasjon av legemidler hvor en ønsker 

en kombinasjonseffekt gjør det enklere for 

pasienter å ta tabletter etter et fastlagt 

doseringsregime for akutte smerter. Derfor er 

dette et velkomment produkt til sitt formål, 

nemlig å dempe forbigående akutte smerter 

- inklusive tannsmerter.
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