
1. Kan børn tage samme dosis medicin som voksne?
1. Ja, helt klart. No problem! Go ahead!         
2. Nej, børns medicindosis bestemmes ud fra alder og vægt         
3. Ja, men kun hvis de skyller pillerne ned med en liter Cola!         

2. Er piller det eneste, der virker mod hovedpine?
1. Ja! Piller er det eneste rigtige, når du har ondt i knolden!         
2. Nej, det kan også virke at stå på hovedet en halv times tid         
3. Nej, et glas vand, frisk luft og søvn kan også være godt!         

3. Hvad er en bivirkning?
1. Det er smertevirkning på kroppen efter et bistik         
2. Bivirkning er, når hovedpinepillen fjerner din hovedpine         
3. Bivirkninger kan være udslæt, træthed eller diarré         

4.	 Hvordan	finder	medicinen	vej	i	kroppen?
1. Medicin sendes med blodet til hjertet, hvorfra det pumpes ud i kroppen         
2. Den bliver opløst i halsen og bliver herfra ført ud i kroppen         
3.	 Via	en	smart	krops-GPS,	som	du	fik	indopereret	som	baby	       

5. Hvad kalder man medicin, som kan købes uden recept?
1. Det kalder man daglig medicin        
2. Det kalder man fri medicin        
3. Det kalder man håndkøbsmedicin        

6. Kan medicin have bivirkninger?
1. Ja, derfor er det vigtigt at læse indlægssedlen eller spørge apoteket eller lægen         
2. Nej, medicin mod mavesmerter har fx ingen bivirkninger          
3.   Ja, men kun hvis du glemmer at tage medicinen        

7. Hvad kalder man det, når medicin virker i hele kroppen?
1. Symmetrisk medicin        
2. Systematisk medicin        
3. Systemisk medicin        

8. Hvad er et bindemiddel?
1. Det reb, man binder børn med, hvis de ikke hører efter!         
2.	 Stof,	der	binder	andre	stoffer	sammen,	så	det	bliver	en	pille.         
3. Bruges til at klistre mange piller sammen til én stor pille!         

9. Hvad er en indlægsseddel?
1. En seddel, du får med, når du bliver indlagt på hospitalet         
2. Seddel med information om dosis, virkning, bivirkninger mm.        
3. En seddel som man kan lægge ind mellem sine piller        

10. Hvornår siger man, at medicinen virker ’lokalt’?
1. Når man påfører medicinen det sted, hvor den skal virke         
2. Hvis man køber medicinen i samme by, som man sluger den        
3. Når man sluger pillen i et lokale – og ikke udendørs        
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Sæt ✗ ved det rigtige svar.


