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Denne spalte er virkelig en blandet
landhandel; Et par nye dispenserings-
former af kendte præparater, anbe-
falinger om Calcium og vitamin D,
nyeste nyt om Flexi-T og dens snor,
brysttermografi, spændende kom-
mende pille mod brystkræft, guide til
vægttab og find din gynækolog – vær
så artig!

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

Ny medicin
Bonviva® fra firmaerne Roche og
GlaxoSmithKline.
Bonviva, som vi i forvejen kender som
månedstablet til behandling af osteo-
porose, er nu kommet i ny dispensa-
tion som kvartalsinjektion.

Anbefalet dosis er 3 mg hver tredje
måned givet i.v. Indikationen är be-
handling af osteoporose hos post-
menopausale kvinder for at reducere
risikoen for vertebrale frakturer. Ef-
fekten på hoftefrakturer er ikke fast-
slået.

Minirin® fra firmaet Ferring.
Præparatet er jo velkendt til behand-
ling af nycturi. Minirin®-tabletter in-
deholder desmopressin 0,1 mg eller
0,2 mg. Det nye er dispenseringsfor-

men – en smeltetablet. Man kan nu
nøjes med en lavere dosis p.g.a. større
biotilgængelighed. De nye smeltetab-
letter findes også i 2 doseringer, hhv
0,06 mg og 0,12 mg.

Advarsel
Brysttermografi. Dette er en under-

søgelse af mammae med infrarøde
stråler, hvor varmeforskelle i brys-
terne måles. Billederne beskrives af en
(ikke-dansk) gynækolog (termografi-
læge). Hvis undersøgelsen er unormal
anbefales mammografi m.v. Under-
søgelsen koster 1200 kr. Læs mere på
www.ircare.dk der er dog grund til at
advare, idet sensitiviteten ganske vist
er høj (97%), medens specificiteten er
lav – kun 14%. Metoden er ny i Dan-
mark, men har været brugt i udlandet.
Man kan læse mere i artiklen: Parisky
et al. Efficacy of Computerized In-
frared Imaging Analysis to Evaluate
Mammographically Suspicious Le-
sions. AJR:180, Januar 2003. 

Orientering
Anbefalinger vedrørende profylak-
tisk behandling af osteoporose
med Calcium og vitamin D (ved
overlæge Leif Mosekilde)

Anvendelsesområde 
D-vitamin- og calciumtilskud er in-
diceret hos ældre over 65 år, der
• ikke får dækket deres behov gennem

kosten og/eller får soleksposition 
• har øget risiko for frakturer vur-

deret ved lav BMD eller kliniske
risikofaktorer 

• har øget risiko for at falde 
• har fået konstateret lavenergifrak-

turer 
• er i anden osteoporosebehandling.

Behandlingen omfatter 20 µg D3-vi-
tamin (cholecalciferol) daglig sam-
men med 800-1000 mg Calcium. Cal-
ciumcarbonat bør foretrækkes.

Man kan læse mere i Lægemid-
delkataloget www.lmk.dk 

Flexi-T-spiraler fra firmaet IPC-
Nordic.
Problemet med at snoren ikke var til
stede eller knækkede når man skulle
fjerne spiralen, har tidligere været
omtalt. For nylig har firmaet udsendt
et brev, hvoraf det fremgår at man nu
har fremstillet en stærkere snor. Prob-
lemet ligger dog næppe i selve snoren,
idet det er i sammenføjningen mellem
snor og spiral at bruddet sker. Firmaet
oplyser, at det har med stråleinten-
siteten ved steriliseringen at gøre og
man sænker nu denne (uden at sterili-
sationen ændres). Hermed skulle man
undgå, at snoren bliver »mør«.

Husk altid at notere en spirals
batch-nummer i journalen!

Tips
En guide til vægttab – Overvægt og
fertilitet fra firmaet Ferring.

Brochuren, som er på 31 sider, er
skrevet af sygeplejersker på fertilitets-
klinikker, en psykolog, en ernærings-
økonom, en motionsvejleder samt
vores kollega Professor Øjvind Lide-

Praksissektoren

Af gynækolog 
Christine Felding

Nyt fra gynækologifronten

Unormal brystmografi.

Normal brystmografi.
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gaard. Den gennemgår hvorfor fedme
er et problem i forbindelse med barn-
løshed og hvad man kan gøre ved det
- både med kost og motion.
Folderen kan bestilles på tlf: 8816
8817 

Find en prak-
tiserende
gynækolog!!
Husk at alle prak-
tiserende gynæko-
loger kan findes på 

www.gynaekologer.dk under »søg
gynækolog«. 
Alle er listede (amtsvis) med adresser
og tlf, mange også med hjemmesider
og e-mailadresser.

Ny forskning
Spændende nyt om Progesterone Re-
ceptor Modulators (PRMs) fra »Wee-
kly News from ORGYN«.

A pill for breast cancer
Researchers have reported positive
results for a novel class of oral contra-
ceptive pills, which it is thought may
protect against breast cancer. 

Early results of two clinical trials
involving about 90 women showed
that progesterone receptor modula-
tors (PRMs) are as effective as the
conventional pill, with few side ef-
fects, while research on animal and
cell models has indicated that they
may protect against breast tumors.

Because they block the action of
progesterone, the pills could also
combat endometriosis, fibroids, and
brain cancers. The pills also stop peri-
ods altogether, suggesting an end to
premenstrual tension. 

Lead author David Baird (Univer-
sity of Edinburgh, UK) says he would
expect PRMs to be available »within 5
to 10 years.«

Nyt Projekt
INOPIA-studiet sponsoreret af fir-
maet MSD.
Det drejer sig om et fase II B-studie af
et nyt middel mod urge-inkontinens.
De i forvejen kendte præparater er
muscarine receptor-antagonister, som
primært virker via det efferente sys-
tem. Det nye middel virker i stedet for
via det afferente system og kan derfor
formodes at have en anderledes ef-
fekt- og bivirkningsprofil.

Forsøgspersonerne skal være mel-
lem 40-74 år, overvejende kvinder,

som har haft problem med urgein-
kontinens i mindst 3 måneder.

Man kan læse mere på www.ufrivil-
ligvandladning.dk  eller ringe på de
involverede afdelinger:

Glostrup tlf. 30 66 41 73
RH tlf. 30 66 41 75
Hillerød tlf. 30 66 41 76
Hvidovre tlf. 30 66 41 74

Navneændringer
Gynera® 3 x 21 fra firmaet Schering.
Gynera® indeholder 21 tabletter med
75 µg Gestoden og 30 µg Etinyløstra-
diol. Præparatet hedder nu Gesto-
den/Ethinylestradiol »Berlipharm« 3
x 21 stk.

Meloden® 3 x 21 fra firmaet Sche-
ring.

Meloden® indeholder 21 tabletter
med 75µg Gestoden og 20 µg Etiny-
løstradiol. Præparatet hedder nu Ge-
stoden/Ethinylestradiol »Schering« 3
x 21 stk.

Udgåede præparater
Gynera® 28 fra firmaet Schering.
Gynera® 28 indeholder 21 tabletter
med 75 µg Gestoden og 30 µg Etiny-
løstradiol samt 7 placebotabletter.
Præparatet er udgået.

Meloden® 28 fra firmaet Schering.
Meloden® 28 indeholder 21 tabletter
med 75 µg Gestoden og 20 µg Etiny-
løstradiol samt 7 placebotabletter.

Præparatet er udgået.


