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Så er det første plaster mod inkonti-
nens i taksten! Se omtale i Hospital
Health Care (og senere her i Læge-
magasinet).

Som tidligere listes præparater m.v.
i alfabetisk rækkefølge.

Nye præparater
Kentera™ fra firmaet UCB.

Kentera™ er det første depotplaster,
beregnet til behandling af urge-in-
kontinens. Plasteret skal skiftes 2
gange om ugen. Hvert plaster inde-
holder 36 mg oxybutynin, svarende til
3,9 mg/døgn.

Oxybutynin har før været forsøgt

lanceret i Danmark – under navnet
Ditropan – men blev aldrig nogen
succes p.g.a. de anticholinerge bivirk-
ninger (mest mundtørhed). I Sverige
har det dog haft pæn succes.

Ved at give stoffet transdermalt,
skulle det problem være løst; de fleste
bivirkninger er nu lokale, mest i form
af kløe på plasterstedet.

Nebido® fra firmaet Schering.

Nebido® er beregnet til behandling af
mandlig hypogonadisme. Præparatet
gives som en injektion hver 3:e må-
ned. Hver ampul indeholder 4 ml
olieopløsning med 1000 mg testos-
teronundecanoat.

De 4 injektioner årligt er tilstræk-
keligt til at opretholde et stabilt te-
stosteron-serum-niveau.

Silgel® fra firmaet Nordic Medical.
Silgel® er måske ikke ligefrem nyt,
men har indtil for nylig mest været
brugt på plastik-kirurgiske afd. og
brandsårsafd. Silgel® findes som en
siliconegel (100% polysiloxane) og
som plaster til behandling af grimme
ar, f.eks hos keloiddannere, men også
til erythem efter laserkirurgi. Gelen
skal blot masseres ind i området eller
plasteret placeres ovenpå.

Andet
Lavdosis produkter – et lille blad til
kittellommen, som resumerer alle de
lavdoserede hormonpræparater til
behandling af kvinder i overgangsal-
deren. Desværre mangler Aerodiol®

(østradiol-næsespray) og korrektur-
læsningen burde have været mere
omhyggelig. 

Men idéen er god – sørg for at din
patient kommer ned i dosis!

Bladet kan rekvireres fra firmaet –
Novo Nordisk – på tlf: 4588 0800

En ny brochure om Polycystiske
æggestokke – PCOS – forfattet af
vores kollega Overlæge Ditte Trolle
og sponsoreret af firmaet Schering.
På 6 sider gennemgås sygdommen,
dens manifestationer og behandling.
Glimrende at give til den store mæng-
de kvinder, som lider af PCOs (ca
20% af alle kvinder).

Brochuren kan bestilles på tlf: 4329
0999.

Praktiske råd ved brug af hormon-
er – en kortfattet vejledning, som på
17 sider fortæller om hvordan hor-
moner bruges i forbindelse med over-
gangsalderen, kræftrisiko, resumé af
de nyeste studier m.v. Brochuren er
sponsoreret af firmaet Schering og
kan bestilles på tlf: 4329 0999.
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Patientvejledning i brug af støtte-
pessarer fra firmaet Nordic Medical.
Endelig er der en vejledning til kvin-
der med nedsunken blære m.v., som
viser dem hvordan en ring eller et pes-
sar fungerer. Det har vi haft brug for
længe!

Brochuren kan bestilles på tlf: 4870
1030.

Tips
I disse mammografi-screeningstider
viser det sig, at svenskerne endnu en
gang er langt foran os. Her findes en
Pappografi-screening –se informa-
tionen!

Orientering
Det vil være bekendt, at vi bruger
Metformin i behandlingen af PCOs;
det får kvinderne til at tabe sig og få
sin normale cyklus tilbage. Nye studi-
er i England har vist, at også Xenical®

(orlistat) fra firmaet Roche, har effekt
på PCOs – i et randomiseret studie
gave midlet såvel vægttab, som reduk-
tion af mandlige kønshormoner.

NB NB NB!
I gynækologisk speciallægepraksis op-
lever man ofte at patienten udebliver
– uden afbud. Da mange har ret lang
ventetid (uger – måneder) er det jo
kedeligt for den patient, som kunne
være kommet til noget før.

Fra 1 april 2005 er der i samråd
med sygesikringen åbnet mulighed for,
at sende regninger til patienter som
udebliver, eller som ikke har meldt fra
senest 24 timer før. Der vil blive sat
sedler op i venteværelset hos gynæko-
loger, som ønsker at benytte sig af
muligheden. Beløbet vil være om-
kring 200-500 kr.

Præparat i restordre
Cyklokapron® fra firmaet Meda.
Fibrinolysehæmmeren Cyklokapron®

–tabletter indeholdende 500 mg tra-
nexamsyre er i restordre og forventes
først tilbage på apotekerne i løbet af
nogle uger, måske først til maj.

Udgåede præparater.
Estrofem® forte fra firmaet Novo
Nordisk.
Estrofem® forte indeholder 4 mg øs-
tradiol og udgår. Hvis patienter har
brug for denne relativt store dosis, må
hun tage 2 x Estrofem® 2 mg.


