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De 4 tandråd

FAKTA
De fire tandråd giver dig mulighed for at bevare dine og dit barns/børns tænder sunde hele livet.

TILBUD
De fire tandråd er en huskeseddel til dig fra tandplejens personale, for at minde dig om de fire vigtige råd om tandsundhed på
en overskuelig måde.
De 4 tandråd
TÆNDER ER FOR LIVET!
• Børst tænderne grundigt morgen og aften
• Hjælp dit barn med tandbørstningen til det er 10 år
gammelt
• Brug tandpasta med et højt fluorindhold – helst 1450 ppm
• Drop slik, saft og sodavand i hverdagen
HVAD KAN JEG SELV GØRE
Synliggøre de fire tandråd i hjemmet, så du og børnene kan få glæde af tænderne for livet.
PÅRØRENDE

Lad bedsteforældrene være med til at udbrede kendskabet til de fire tandråd.

KONTAKTINFORMATION
Kontakt tandklinikken i din by under Kontaktinformation
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NYHED5. marts 2021

Kortere sagsbehandlingsstid ved ansættelser udefra Grønland og Danmark,
Den 11. februar trådte en aftale mellem Naalakkersuisut og Udlændinge og Integrationsministeriet i Danmark i kraft. Aftalen
betyder, at sagsbehandlingstiden for opholds- arbejdstilladelse for udenlandsk sundhedspersonale nu er forkortet.

NYHED5. marts 2021

Tilbud om re-vaccination mod Corona i Nuuk
Onsdag 10. marts og torsdag 11. marts 2021.
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