
NYT FRA GYNÆKOLOGIFRONTEN

NY MEDICIN (PÅ VEJ).

Zoely™ fra firmaet Teva (MSD i Dan-
mark).

Zoely™ er den næste p-pille med 
naturligt østrogen efter Qlaira®. Gesta-
genet er dog et andet – Nomegestrol 
acetat – og det vides endnu ikke, hvil-
ken generation den havner i. I hører 
nærmere.

TSEC = Tissue Selector Estrogen 
Complex
TSEC består af et østrogen samt et 
SERM-præparat – CE (konjugeret 
østrogen) samt BZA (Bazedoxifene). 
Præparatet kan bruges til samtidig be-
handling af vasomotoriske symptomer 
og til knoglerne. Har ingen effekt på 
brystvæv.

TIPS

Aftamed® fra firmaet Vitaflo.
Aftamed® indeholder hyaluronsyre og 
bruges som smertestillende dråber på 
revner og blister i mund og underliv. 
Findes som gel og spray og bruges 2-3 x 
daglig på afficerede steder. Præparatet 
fås uden recept. 
Læs mere på www.vitaflo.net

For dem der ikke ved det, så findes 
hyaluronsyre i navlesnor, hanekam og 
vandmænd!

Cervarix® fra firmaet GSK.
Cervarix® – vaccine mod livmoderhals-
kræft bliver nu billigere. Firmaet har 
sænket prisen med 33% og derudover 
giver sygeforsikringen ’danmark’ natur-
ligvis stadig 50% refusion oveni.

Prisen på konkurrenten – Gardasil® 
fra firmaet Sanofi Pasteur MSD – be-
stemmes på europæisk niveau og forbli-
ver indtil videre uændret.

To kompendier fra firmaet Sanofi 
Pasteur MSD om HPV:
HPV-sygdom & forebyggelse for kvin-
der i alderen 25-45 år

HPV relateret cancer og dysplasi – 
hos mænd og kvinder.

Kompendierne, som er særdeles 

informative, er skrevet af gynækologer, 
hudlæger og øre-, næse- og halslæger 
og kan rekvireres gratis i firmaet på tlf.: 
45 26 78 87

ORIENTERING FRA IRF

Korttarmssyndrom og prævention
Ved korttarmssyndrom kan man ikke 
med sikkerhed anvende orale kontra-
ceptiva, da absorptionen er usikker. 
Måling af plasmakoncentration af 
kontraceptive hormoner er ikke rutine 
i Danmark. Blandt de kontraceptive be-
handlinger kan man med fordel tilbyde 
patienten levonorgestrel spiral (Mi-
rena®), etonogestrel implantat (Impla-
non®) eller kobberspiral.  Med hensyn til 
p-plaster (Evra®) og p-ring (NuvaRing®), 
er der ingen dokumentation for effekt 
i denne patientgruppe. Hvorvidt en 
manglende enterohepatisk recirkulation 
af ethinylestradiol har betydning for den 
kontraceptive effekt er ikke beskrevet.

Læs hele notatet her: http://irf.dk/
dk/laegemiddelspoergsmaal/kort-
tarmssyndrom_og_praevention.htm

Operation og medicinpause
IRF har vurderet litteraturen vedr. medi-
cinpause i forbindelse med operation. 
Generelt anbefales det at fortsætte med 
velindiceret medicin inden operation. 
Hos personer med øget blødningsrisiko 
anbefales pause med p-piller og anden 
hormonbehandling. Naturlægemidler 
kan også spille en rolle.

Læs hele notatet her: http://www.
irf.dk/dk/publikationer/vejledninger/
operation_hvilke_typer_medicin_
skal_man_pausere_med.htm  

Anden generations p-piller bør være 
førstevalg
Nyt studie viser, at p-piller med 2. ge-
nerations gestagen ca. 3 x så hyppigt 
medfører venøs tromboemboli (VT), 
som ingen brug af p-piller.

3. og 4. generations gestagen medfø-
rer ca. 6 x så hyppig VT.

Læs hele studieanmeldelsen her:
http://irf.dk/dk/anmeldelser/

studieanmeldelser/p-piller__ven-
oes_tromboembolisme_dansk_ko-
horte_2001-9.htm

UDGÅET MEDICIN

Spasmolyt® fra firmaet Meda,
Spasmolyt® indeholder 20 mg trospi-

umchlorid og er medicin mod overaktiv 
blære og urge-inkontinens. Præparatet 
er udgået og er erstattet af Spasmolyt® 
Depot fra samme firma.

AF GYNÆKOLOG 

CHRISTINE FELDING

Diskussionen præges stadig af 
p-piller og risikoen for blodprop-
per, og efter IRF´s anbefalinger er 
mange gået over til at ordinere 
2.generations præparater som 
første valg (Qlaira®, Cilest® og 
 Microgyn®). Der er dog ingen 
grund til at skifte patienten fra et 
3. eller 4. generations præparat, 
hvis hun ellers er tilfreds.

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