
Let tilgængelig og god efteruddannelse 
til praksispersonalet i en travl hverdag. 

iPraksis udkommer 4 gange årligt.

Kan sendes til klinikken eller privat 
for kun 400,- kr. pr. år.

TILBUD: Hvis I tegner abonnement inden 
udgangen af 2022, er prisen pr. abonnement 
for print og onlineadgang i hele 2023 kun 
200,- kr. inkl. moms.  

Læs mere og bestil på 
www.maanedsskriftet.dk/

abonnement/ipraksis/ 
eller på mpl@mpl.dk 
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a. Defineret i studiet.

Referencer: 1. Xarelto produktresume. 2. Andrade JG, Krahn AD, Skanes AC et al. 

Values and Preferences of Physicians and Patients With Nonvalvular Atrial 

Fibrillation Who Receive Oral Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention. 

Can J Cardiol 2016; 32: 747–753. 3. Salmasi S et al. BMJ Open 2020; 10:e034778.

*Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter 

med ikkevalvulær atrieflimren med én eller flere risikofaktorer som f.eks. kon-

gestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere 

apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi(TCI/TIA).

Beskyttelse mod stroke forudsætter, at 

dine patienter husker deres behandling. 

Med Xarelto kan du give dine AF-

patienter en behandling, hvor studie 

viser at 92 % huskede alle doser  

Xarelto inden for den seneste ugea. 

Højest af alle DOAK i studiet2

Forebyggelse af stroke ved atrieflimren*

Vidste du at?

•  1 ud af 3 patienter med atrieflimren ikke følger det 

anbefalede behandlingsregime (non-adhærens)3

•  Disse patienter har 2–3 gange så høj risiko for  

at få et stroke sammenlignet med patienter,  

der følger det anbefalede behandligsregime3

•  AK-behandling med 1 tablet, 1 × dagligt er 

associeret med højere adhærens3

Hvad ville dine patienter vælge? 

1 tablet, 1 × dagligt er den optimale dosering med  

Xarelto til din patient med atrieflimren1
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Osteoporose

Atopisk eksem

NR. 1 • FEBRUAR

Månedens UTH
Vægtneutral sundhed

IPRAKSIS NR. 1 • FEBRUAR 2022

Se produktbeskrivelse på side 65

Varicer og  
karsprængninger

Spiral

NR. 2 • MAJ

Graviditetsrelaterede 
bækkensmerterTeamsamarbejde

IPRAKSIS NR. 2 • MAJ 2022

Ring 89 10 10 10
og hør mere om de mange muligheder vi tilbyder lægehuse. Se mere på ipnordic.dk/laeger

Med ipnordic får I mulighederne for effektivt at betjene patienter samt  

sikker håndtering af tidsbestilling og telefonkonsultation:

Er jeres telefoni  

gearet til de mange opkald?

  Direkte integration med jeres journalsystem

  Mulighed for automatisk CPR-opslag

  Lav installationspris og abonnement

  Velkomsthilsen – der bliver aldrig meldt optaget

  Køsystem, så ingen patientopkald mistes

  Skalérbart system i takt med udvikling og behov

  Skift uden besvær

  Gennemtestet og installeret hos mere end 500 klinikker i Danmark

   Gratis support og ingen binding  

     – Vi besvarer jeres opkald inden 15 sekunder – alle dage, året rundt!

Spirometri og peak flow  – korrekt udførelse ved  diagnose af astma og KOL

Syfilis

NR. 3 • AUGUST

Kvartalets UTH
Præeklampsi

IPRAKSIS NR. 3 • AUGUST 2022

Se mere på ipnordic.dk

Uden ventetid
24/7 support 

Svartid max 15 sek

Uden binding
Ingen kontraktlige 

bindinger

Uden risiko
Fuld returret 
i en måned

Husk at tygge af munden, inden du ringer til os...
Vores kunder venter max 15 sek.

Ring 89 10 10 10
Vi leverer intelligent telefoni  til din virksomhed

EKG - praktiskudførelse

NR. 4 • NOVEMBER

Jordemoder ialmen praksis

Post partum klager

IPRAKSIS NR. 4 • NOVEMBER 2022

Den vordendeog nye far  

Annonce kommer fra Gitte

Alkoholbehandling 
i almen praksis  

NR. 1 • FEBRUAR

Kvartalets UTH
Den ældre patient

IPRAKSIS NR. 1 • FEBRUAR 2023

Graviditet og fysisk aktivitet

TILBUD 
Tegn abonnement 

inden udgangen af 2022 

og få hele 2023 for kun

200,- kr. inkl. moms.


