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Denne spalte er nærmest en blandet
landhandel!

Nu er det femte præparat mod ur-
geinkontinens lanceret! I den anled-
ning har vi valgt at gengive Institut for
Rationel Farmakoterapis sammenlig-
nende prisliste over de forskellige
præparater.

Der er også er lanceret et nyt na-
turmedicinpræparat til behandling af
gener i overgangsalderen, for ikke at
tale om en flok nye spiraler.

Og så må gynækologerne lave abort
i speciallægepraksis – læs mere nede-
nunder.

Der er også kommet flere nye bro-
churer.

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

Nye præparater
Emselex® fra firmaet Novartis.
Emselex® er det nyeste skud på det
hurtigt forgrenende urgeinkontinen-
stræs stamme.

Præparatet findes i 2 styrker og
indeholder 7,5 mg eller 15 mg darife-
nacin. Doseringen er en tablet daglig,
startende med den lave dosering. Em-
selex® skulle virke selektivt som antag-

onist til M3 –receptoren i blæren.
Præparatet skulle give op til 77% re-
duktion i antallet af episoder med
urgeinkontinens. Der skulle kun være
få CNS-bivirkninger, men nogle får
stadig mundtørhed og obstipation.

Der er generelt tilskud til præpara-
tet.

4 spiraler fra fir-
maet Sandoz.
Effi-load 375®

ligner Multiload
og opsættes på
samme måde.

Der findes ikke nogen »short« model.
UT 380® kort/standard ligner Nova-
T, men findes her også i en kortere
udgave.
TT 380® ligner den gamle Gyne-T
med det nemme oplægningshylster.
Mærkeligt nok er såvel UT som TT-
spiralerne kun godkendt til 5 år, selv
om Gyne-T i Sverige nåede at blive
godkendt til 10 år.

Ny naturmedicin
Melbrosia® Extra fra 
firmaet Mezina.
Melbrosia® har været
kendt til behandling af kli-

makterielle gener i 25 år. Melbrosia®

Classic indeholder blomsterpollen –
perga pollen, gelée royale og acerola
(C-vitamin/antioxidant). I Melbrosia®

Extra – som indeholder det halve af
Melbrosia® Classic - har man tilsat
125 mg Calcium og 5 µg D-vitamin pr
kapsel (i informationsmaterialet står
der dog 10 mg pr dagsdosis!!) Tablet-
terne kan købes i Matas eller i
helsekostforretninger.

Replens vaginalgel fra firmaet
Medlite.
Replens er jo ikke nyt, men det er ikke
blevet nævnt før i spalten og lige nu er
der et salgsfremstød for denne hor-
monfrie vaginalgel, som en del kvin-
der, specielt brystopererede, er glade
for.

Yderligere oplysninger i firmaet på
post@medlite.no 

Tips
Er dit udflåd normalt? En lille bro-
chure fra 3M Health Care
Brochuren beskriver udflåd i alminde-
lighed og bakteriel vaginose i særde-
leshed på i alt 6 små sider. Den er fak-
tavurderet af vores kolleger fra
Sverige; docent Pelle Lindquist og
docent P-G Larsson.

Brochuren kan bestilles hos 3M på
tlf: 4348 0100

Underliv.dk er en ny hjemmeside til
dine patienter fra 3M Health Care.
Her kan kvinden læse om UVI, kon-
dylomer og bakteriel vaginose. Der er
også info for »professionelle«.

Man kan bestille postkort at lægge
ud i venteværelset hos
bpetersen2@mmm.com 

Moderne p-piller: Hvad er myter –
og hvad er virkelighed? En brochu-
re fra firmaet Schering
En god lille brochure at have liggende
i venteværelset. Den besvarer de hyp-
pigst stillede spørgsmål om p-piller
som f.eks.; tager man på i vægt, får
man bumser og skal man holde pause.

Brochuren kan rekvireres hos fir-
maet på tlf: 4329 0999.

Ufrivillig Barnløshed fra firmaet
Serono.
Brochuren er ikke ny, men er nu op-
dateret. Den er som tidligere skrevet
af vores kollega Professor Anders Ny-
boe Andersen og beskriver på 28 sider
kortfattet »alt« om insemination, IVF
og ICSI med flotte illustrationer. Til
sidst en liste over fertilitetsklinikker,
såvel offentlige, som private.

Brochuren kan rekvireres hos fir-
maet på tlf: 3525 3550. 

Orientering
Abortus provocatus i speciallæge-
praksis.
Allerede sommeren 2004 blev loven
om ab.pro. i speciallægepraksis lavet
om – forstået at det nu var tilladt at
udføre indgrebet uden for de offent-
lige sygehuse. Der var dog ikke blevet
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talt om, hvordan indgrebet skulle ho-
noreres, så indtil for nylig skulle
patienten selv betale.

Pr 1/11 2005 er der indgået aftale
med sygesikringens forhandlingsud-
valg vedrørende honorering for
ab.pro i speciallægepraksis. Patienter-
ne kan henvende sig uden henvisning
til de speciallæger, som udfør ind-
grebene. Såvel medicinsk som kirur-
gisk abort kan udføres, men speciallæ-
gen bestemmer selv, om han/hun vil
foretage aborter og på hvilken måde.

En kirurgisk abort vil i givet fald
blive foretaget i lokalanæstesi.

Et udvalg i DFKO (Danske Fødsel-
slægers- og Kvindelægers Organisa-
tion) har udgivet en »vandrejournal«,
som indeholder alle oplysninger, såvel
til lægen, som til patienten om ind-
greb, medicin, smertestillede osv. Me-
ningen er, at patienten for denne med,
hvis hun får behov for at henvende sig
til hospital eller egen læge i forløbet.

Information om fosterdiagnostik.
En grundig brochure skrevet af 2
praktiserende læger; Mette Dahl Sø-
rensen og Pia Koefoed. Brochuren
gennemgår på 34 sider alt om genetisk
rådgivning, risikovurdering og mis-
dannelsesskan-
ning. Der er også
en lamineret side
med risikovurde-
ringerne for
Downs syndrom,
hvis man hurtigt
skal svare patien-
ten.

Glimrende at
have ved hånden!

Vejledningen
kan ses og be-
stilles på

www.dsam.dk
eller på tlf: 3526
6785.

Klimakteriet - ? fra firmaet Phar-
mavest.
Det drejer som om en urintest for at
se om man er kommet i klimakteriet.
Firmaet påstår, at testen slår om ved
en FSH på 25 IE. Kvinden anbefales
også, at tage en ekstra test en uge se-
nere. (udsalgspris 79.95 kr pr stk). Da
alle ved, at FSH kan svinge meget i
perimenopausen, synes jeg cut-off
værdien er for lav. Læger kan købe
testen hos DFI – Dansk Farmaceutisk
Industri A/S tlf: 4486 0220. Prisen er
her noget lavere 43,22 kr pr stk.

HPV-vaccinen som vi venter på er nu
på trapperne. I
USA bliver
Gardasil fra
firmaet MSD
sendt på mar-
kedet om 2
måneder. I
Danmark må
vi vente ca 1
1/2 år på lan-
ceringen des-
værre. Spørgs-

målet er, om konkurrenten
Glaxo-Smith-Kline får sin vaccine –
Cervarix ud først!

Vi venter i spænding og glæder os.

Udgåede præparater
Microluton® fra firmaet Schering.
Microluton® var et af de få tilbagevæ-
rende mini-piller. Det indeholdt 30
ug levonorgestrel. Præparatet er ud-
gået.

Multiload Cu 375 fra firmaet Or-
ganon. Multiload-spiralen har ellers
været på markedet i mange år og blev
af mange fundet nem at oplægge. Til
gengæld var den p.g.a. sine »modha-
ger« ikke altid nem at fjerne, specielt
hvis den havde siddet længere end de
5 år den var godkendt til. Spiralen er
udgået. Lillebror – den lille Multiload
Short udgik allerede for ca 1 1/2 år si-
den.

Testoviron Depot® fra firmaet
Schering. Testoviron Depot® indehol-
der testosteron i doser på hhv. 125
mg/ml eller 250 mg/ml og er blevet
brugt til behandling af mandlig hypo-
gonadisme. Præparatet er udgået og
erstattes af Nebido® (testosteronun-
decanoat 1000 mg) fra samme firma.

Priser. Hermed en sammenligning af priser for præparater mod urgeinkontinens.

Præparat Indhold Pris pr. anbefalet Pris for 1 måneds
døgndosis behandling

Emselex 7,5 mg 98 stk. darifenacin 14,09 kr. 425,40 kr.
Emselex 15 mg 98 stk. darifenacin 14,09 kr. 425,40 kr.
Vesicare 5 mg 90 stk. Solifenacin 14,18 kr. 425,40 kr.
Detrusitol 2,8 mg100 stk. tolterodin 17,24 kr. 517,20 kr.
Spasmo-lyt 20 mg 60 stk. trospiumklorid 8,08 kr. 230,45 kr.
Urispadol 200 mg 250 stk. Flavoxat 10,88 kr. 327,60 kr.
Kentera plaster 3,9 mg/døgn 24 stk. Oxybutynin 16,20 kr. 486,07 kr.

Prislisten er lånt fra Institut for Rationel Farmakoterapi.


