
Fokus på god mundhygiejne og korrekt sårpleje i Hygiejneugen

I samarbejde med Rådet for Bedre Hygiejne har vi i Hygiejneugen valgt at sætte fokus på god mundhygiejne og 
korrekt sårpleje. 

God mundhygiejne
I forbindelse med en god mundhygiejne har vi valgt at fokusere på 3 aldersgrupper – de nybagte forældre, 
børnehavebørnene og skolebørnene i 0.-3. klasse og har lavet følgende materialer til hver gruppe.

De nybagte forældre:
Til denne målgruppe er målet at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at passe godt på barnets tænder fra den første 
tand kommer frem og gerne inden. Til jeres sundhedsplejersker har vi pakket en muleposer med:

• 1 stk. introduktionsbrev
• 25 stk. brochure om Gode tandbørstevaner fra første tand
• 25 stk. tandbørster
• 25 stk. pixibøger 

Til børn i børnehaver:
Til denne målgruppe er målet at sætte fokus på, at man skal børste tænder morgen og aften,  2 minutter hver gang og 
at man skal sørge for, at alle tænderne bliver børstet. Til jeres institutioner har vi pakket muleposer med:

• 1 stk. introduktionsbrev
• 1 stk. højtlæsningsbog
• 25 stk. pixibøger

Til skolebørn i 0.-3. klasse:
Med Joakims tandbørsteskole er det målet at opmuntre børnene til at få børstet deres tænder ordentligt. Igennem 
materialet hjælper Joakim eleverne med at få en nyttig viden, løse opgaver og gode huskeregler til, hvordan de får en 
god mundhygiejne. Til jeres skoler/tandplejer har vi pakket muleposer med:

• 1 stk. introduktionsbrev 
• 25 stk. læsebøger
• 25 stk. opgavebøger
• 1 stk. lærermanual
• 25 stk. diplomer 
• 1 stk. plakat

Prøver på tandpasta
Vi ville rigtigt gerne have medsendt prøver af vores nye Svanemærket børne eller junior tandpasta, men desværre er 
produktionen af disse blevet forsinket, og de vil først komme på vores lager i slutningen af september. Vi har i 
introduktionsbrevet til modtagerne skrevet, at hvis de ønsker at modtage dem så snart vi har dem på lager, bedes de 
sende en mail med leveringsadresse til christel.gerbaulet@orkla.dk. Skriv hygiejneugen prøver i emnefeltet. 
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Korrekt sårpleje
I samarbejde med Hygiejneugen ønsker vi at sætte fokus på god sårpleje hos børnehavebørnene og deres forældre. I 
den forbindelse har vi lavet folderen Guide til korrekt sårpleje, som på en overskuelig måde i 3 trin forklarer, hvordan 
et sår skal behandles. I det fremsendte materiale opfordres institutionerne til at lege læring ind. Med legen, 
Bamsedoktoren, opfordres alle børn til at medbringe deres egen bamse og så skal bamsens sår behandles med sårrens 
og plastre. Til jeres institutioner har vi pakket muleposer med:

• 1 stk. Introduktionsbrev
• 25 stk. Guide til korrekt sårpleje
• 3 stk. klistermærker, der kan sættes op på institutionsbadeværelse, så man enkelt kan huske de 3 trin i god 

sårpleje.
• 1 stk. plakat med de 3 trin til god sårpleje
• 1 stk. instruktionsbamse
• 7 pakker børneplaster
• 1 stk. sårrens spray 

Vi håber, at alle vil få stor glæde af materialet.

Med venlig hilsen

Christel Gerbaulet
Jordan og Salvequick

FORTÆL OS HVAD DU SYNTES OM MATERIALET OG VIND!
Vi vil rigtigt gerne høre din mening om materialet. Send en mail til christel.gerbaulet@orkla.dk
Skriv hygiejneugen min mening i emnefeltet. Blandt alle indsendte mails trækker vi lod om 5 
produktpakker fra Jordan til en værdi af 300,- kr. og 5 produktpakker fra Salvequick til en værdi 
af 300,- kr.
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