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

ORIENTERING

Diane® Mite fra firmaet Bayer.
Diane® Mite er en gammel, velkendt 

p-pille indeholdende 2 mg cyprotero-
nacetat og 35 µg ethinylestradiol. Efter 
gennemgang af den kendte risiko for 
tromboemboliske hændelser er EMA-
udvalgets anbefalinger som følger:

 Diane® Mite er indiceret til behand-
ling af moderat til svær acne relateret 
til androgensensitivitet (med eller 
uden seborré) og/eller hirsutisme hos 
kvinder i den fertile alder.
 Ved behandling af acne må Diane® 
Mite kun anvendes, hvis topikal be-
handling eller systemisk antibiotika-
behandling ikke har virket.
 Diane® Mite er også et hormonelt 
præventionsmiddel og må derfor ikke 
bruges sammen med andre hormo-
nelle præventionsmidler.
 For at øge opmærksomheden om-
kring risikoen ved og risikofaktorerne 
for tromboemboli ved brug af Diane® 
Mite (f.eks. alder, rygning og im-
mobilitet), er de særlige advarsler og 
forsigtighedsregler blevet skærpet.

Medabon® fra firmaet SunPharma  
(i Sverige)
Til medicinske aborter bruges ført 200 
mg Mifegyne® (mifepriston) og 24-48 
timer senere 800 µg Cytotec® (miso-
prostol) vaginalt. Det senere er mave-
sårsmedicin og har ikke indikationen 
’abortfremkaldende’.

Medabon® er en kombination af 200 
mg mifepriston og 800 µg misoprostol 
i samme blisterpakke. Kombinations-
behandlingen er udviklet af Concept 
Foundation.

Vi kan håbe på, at kombinationspak-
ken også finder vej til Danmark, hvor 
den skal forhandles af firmaet Amgros.

Vagifem® fra firmaet Novo Nordisk.
Vagifem® vaginaltabletter indeholdende 
25 µg østradiol udgår pr 1/1 2014. En 
lavere dosering – Vagifem® vaginal-
tabletter indeholdende 10 µg østradiol 
findes allerede på markedet. Studier 
har vist, at effekten på vaginal atrofi er 
ligeværdig. Desværre er der ikke lavet 
sammenlignende studier på de to dose-
ringer hos patienter med inkontinens-
problemer eller recidiverende cystitter.

TIPS

Harmony-testen – en undersøgelse af 
gravides blod for kromosomanomalier 
hos fostret. Testen kan afsløre såvel 
trisomier, som kønskromosomanomalier. 
Prøven bliver sendt til Californien og 
koster 6.700 kr. Nogle sygehuse tilbyder 
den gratis, hvis pt hellere vil have den i 
stedet for CVS (moderkageprøve).

Se også her: http://www.ariosadx.
com/for-pregnant-women/. Planen er, 
at indføre testen generelt i Danmark 
indenfor det næste års tid. P.t. kan man 
betale sig fra testen hos ultralydklinik-
ken for gravide i København www.ba-
byscanning.dk 

Livsstil og frugtbarhed. Hvad kan 
jeg selv gøre for at øge min gravidi-
tetschance? Fra firmaet MerckSerono.
En brochure på 15 sider, udarbejdet af 
vores kollega Overlæge Ulrik Schiøler 
Kesmodel. Pjecen handler om nogle af 
de faktorer, som man selv kan påvirke, 
og som kan betyde noget for chancen at 
opnå graviditet eller undgå tidlig spon-
tan abort eller tidlige fosterskader. Det 
drejer sig f.eks. om rygning, alkohol, 
kaffe, motion, overvægt, kost, stress 
m.v.

Pjecen kan bestilles hos firmaet på tlf: 
3525 3550

af gynækolog 

Christine felding

Denne gang er der ingen ny 
medicin, men lidt forskelligt om 
gode råd og vejledning.

PRÆPARATER I RESTORDRE

Cilest® fra firmaet Janssen-Cilag. Cilest® 
er jo en velkendt p-pille indeholdende 
250 µg norgestimat og 35 µg ethinyle-
stradiol. Desuden er det en af de få 2 
generations p-piller vi har i Danmark. 
For nylig kom det frem at norgestimat 
frigives langdommere end fastsat i pro-
duktinformationen og præparatet er 
derfor tilbagekaldt, indtil problemet er 
løst. Forhåbentlig er Cilest® snart i tak-
sten igen!

Jaydess® – den lille Mirena® 
Jaydess bliver desværre yderligere 
forsinket nogle måneder. Den kommer 
først på markedet i 2014. Årsagen er 
dels en usædvanlig stor efterspørgsel 
af Skylar® (som spiralen hedder i USA), 
dels at fabrikken i Turku har problemer 
med produktionen.

HUSK

Alle læger og deres familiemedlemmer 
burde være gruppe 2 i sygesikringen. 
Dels for at undgå, at speciallægen skal 
efterspørge henvisning – ofte mere end 
en gang, dels fordi læger og deres fami-
lie alligevel ikke skal betale for konsulta-
tion hos speciallæge – i hht de kollegiale 
vedtægter:
http://www.laeger.dk/portal/page/
portal/LAEGERDK/Laegerdk/
L%C3%A6gefagligt/RET_OG_ETIK/
ETIK/KOLLEGIALE_REGLER_FOR_ 
LAEGER#11

Det gode grin
I ØVRIGT MENER JEG

At det er underligt, at jomfruhinden

nu pludselig skal hedde kønskransen.

Hvad bliver det næste? At numse-

hullet skal hedde vanillekransen?

Orla Thomsen, Bensvinget 7, 

St. Fodvorde. Kilde: ATS

nyt fra gynækologifronten


