
Hvad er »elle«? Elle betyder hun eller
hende på fransk! Er det derfor, at så
mange firmaer som handler med pro-
dukter til kvinder, har endelsen –elle
på deres præparater?

Jeg vil her prøve at redegøre for lidt
af baggrunden, efter at have spurgt
firmaerne om grunden til endelsen.

Det viste sig at være svært at få
oplyst den dybere, tilgrund-liggende
tanke.

-elle-præparatene findes indenfor

flere genrer i gynækologien – hør blot
her: Bravelle® (fra Ferring) startede
hele idéen. Præparatet lanceres i 2005
som led i fertilitetsbehandling. Nav-
net lyder som noget der er »bravo« til
hende. Det fik mig til at spekulere vi-
dere og jeg fandt følgende:

Nuvelle® (fra Schering) er et godt
og velkendt sekvens-hormon-præpa-
rat til kvinder i overgangsalderen.
Navnet signalerer noget »nyt« til
hende.

Ligesådan med Activelle® (fra Novo
Nordisk), her vil man have kontakt
med den »aktive« kvinde. Præparatet
er beregnet til kvinder ca et år efter
sidste menstruation – og er en blød-
ningsfri behandling.

Totelle® – familien (fra Wyeth-Le-
derle) havde vi ventet os meget af. Der
var såvel sekvensmiddel som høj-og
lavdoseret blødningsfri hormonbe-
handling. Kun Totelle® Sekvens blev
registreret i Danmark og er desværre
allerede gået ud. Her tror jeg, at man
forestillede sig en »total«-løsning til
kvinden.

I Sverige har firmaet dog stadig fle-
re hormonpræparater, f.eks. Premel-
le®, måske noget »prima« til hende.  

Vivelle® Dot (fra Novartis), det lille
østrogenplaster, som findes i flere
styrker, signalerer »liv« til hende. Det
er så lille, at man med held kan fores-
lå sin partner: skal vi lege »find plas-
teret« skat………

Ovitrelle® (fra Serono) er et middel
til at fremkalde ægløsning på til ferti-
litetspatienter. Måske siger navnet
noget om at »trigge et ovum« fra hen-
de?

Contrelle® activgard (fra Codan
Deha) Den lille bue til behandling af
stressinkontinens. Måske vil man her
signalere, at man »kontrollerer« hen-
de.

Jadelle® (fra Schering) er et præven-
tionsmiddel som endnu ikke findes i
Danmark. Det er to små gestagen-sta-
ve som sættes ind i armen. Her må det
være »ja« til hende.

Man kan spørge sig, hvorfor et
andet østrogenplaster (fra Janssen-Ci-
lag) hedder Evorel® og ikke Evo-
relle?? Og hvorfor østrogengelén (fra
Orion Pharma) hedder Divigel® i
stedet for Divigelle!!

Godt Nytår til både il og elle!!
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