N Y T FRA GYN ÆKOL OG IFRONTEN

Jeg har for nylig besøgt et svensk apotek og fandt flere interessante ting i
den receptfrie stander, se mere nedenunder. Men først nogle nye præparater, samt et kosttilskud mod PMS. Et nyt middel mod kvalme i graviditeten er på vej. Og ikke mindst, en ny vaccine mod herpes zoster.
AF GYNÆKOLOG
CHRISTINE FELDING

Ny medicin
Levosert® One fra firmaet GedeonRichter
Levosert® One er en fornyelse af Levosert
hormonspiralen. Spiralen indeholder stadig 52 mg levonorgestrel og afgiver 20 µg
LNG pr. døgn og bruges som prævention
eller mod kraftige menstruationer.
Den er nu blevet enhåndsbetjent og er
godkendt til 6 år.
Lidbree™ fra firmaet Gedeon-Richter
Lidbree™ er en intrauterin gel, som indeholder lidocain 42 mg/ml beregnet til topikal anæstesi for moderate, akutte smerter
i forbindelse med cervikale og intrauterine
indgreb hos voksne og unge over 15 år.
Når applikatoren er på plads, kan der afgives 8,5 ml gel fra injektionssprøjten.
Ryeqo fra firmaet Gedeon-Richter
Ryeqo indeholder 40 mg relugolix, 1mg
østradiolhemihydrat og 0,5 mg norethisteronacetat og er et middel til behandling af
moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos kvinder i fertil alder. 50-70 %
får amenoré og blødningskontrol, fibromerne skrumper, og smerterne reduceres.
Shingrix fra firmaet GSK
Shingrix er en ny rekombinant adjuveret
vaccine
• 	Beskyttelse mod herpes zoster og
postherpetisk neuralgi (PHN) hos
voksne over 50 år og voksne over 18 år
med særlig risiko for HZ. Administration: 2 doser 0,5 ml intramuskulært med
2(-6) måneders interval.
• 	Revaccination: behov ikke klarlagt
• 	Effektivitet: Alders afhængig, effekt på
over 90% hos 80+
- HZ > 90%
- PHN > 90%
- Immunogen og effektiv hos immunsupprimerende
• 	Varighed: mindst 9 år, med over 90%
effekt
• 	Kontraindikationer:
- Allergi overfor indholdstoffer
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• 	Interaktioner:
- Kan gives samtidig med influenza
vaccine, pneumovax og DiTeBooster

Nyt kosttilskud

Premens fra firmaet Nordic Consumerhealth
Premens er beregnet til kvinder med PMS
og indeholder:
• Fosfolipider fra Krill-olie som støtter
hjerte, led og syn og samtidig lindrer
PMS-symptomer
• Salvie som bidrager til velbefindende i
forbindelse med menstruation
• IroflawTM – som er en kombination af
soja-isoflavoner og rosmarinekstrakt
• Derudover vitamin B6, B1, B2, og vitamin D
Dosis er 2 tabletter hver morgen. Læs
mere på Premens.dk

Nyheder
Ritzau skrev tidligere i efteråret, at prævention vil blive gratis for kvinder under
26 år i Frankrig fra 1 januar. Det skyldes
bl.a. at der er et fald i brugen af prævention blandt yngre kvinder fordi de ikke
har råd. Tiltaget vurderes til at komme til
at koste skatteyderne godt 150 millioner
kroner årligt.
Mødrehjælpen skriver, at pr. 1 august i år
har Texas ved lov forbudt alle aborter efter
6. graviditetsuge – også selv om der er
tale om voldtægt eller incest. Man bliver
endda belønnet med 10.000 dollar, hvis
man melder folk, der støtter eller hjælper
til en ulovlig abort!

7/10 – En føderal dommer har foreløbig
stoppet loven og undersøger, om den er
ulovlig! Man har lov at håbe.
12/10 – Glæden blev kortvarig – kun
48 timer – så blev det igen forbudt at foretage aborter.
BT fortalte, at Nordjylland fører på points
når det gælder antallet af nye chlamydiatilfælde, idet positivprocenten nu er helt
oppe på 13,1. Nedlukningen i forbindelse
med coronapandemien har ikke hjulpet på
tallet desværre.
Information om receptfrie præparater
på svenske apoteker
Jeg har for nylig besøgt et svensk apotek
og faldt i staver over de receptfri hylder.
Se bare her: Det første som slog mig, var
en hjemmetest fra firmaet Dynamic Code
for kønssygdomme (gonoré, klamydia,
mycoplasma og trichomonas). Det er
en DNA-test og man får svar indenfor 2
døgn. Prisen er dog lidt hamper for unge
mennersker – 649 SEK.
Så var der Vagifem® og Vagidonna® fra
hhv. firmaerne Novo Nordisk og Sandoz.
Østradiolvagitorier 10 µg 18 stk. Priser
hhv. 349 SEK og 299 SEK
Det næste var Pevaryl® Depot fra firmaet Trimb Healthcare (ikke i taksten i DK
mere) med 1-3 vagitorier med econazolnitrat 150 mg evt med 15 g creme 1%. Priser
65-149 SEK.
Derefter Cyklokapron-efterfølgere:
Cyclo-F® fra firmaet Meda og Tranexamsyra Orifarm begge med tabletter med 500
mg tranexamsyre. Priser 98-113 SEK.
Og endelig har Femiflor fra firmaet
Pharmaforce (i Danmark Femidur) fået lov
at beholde sin mere feminine pakning. Pris
158 SEK.

Opdatering om udgået medicin og
medicin i restordre
Angemin® fra firmaet Bayer.
Angemin® er et hormonpræparat indeholdende 2 mg østradiol og 2 mg drospirenon.
Præparatet er afregistreret.
Colifoam® fra firmaet Meda.
Rektalskum indeholdende 100 mg hydrocortisonacetat/dosis, bruges (af gynækologer) til behandling af Lichen planus.
Intet nyt om hvornår præparatet igen kan
forventes i taksten.
Duavive® fra firmaet Pfizer.
Duavive® er et præparat til behandling
af kvinder i overgangsalderen, indeholdende 0,45 mg konjugeret østrogen og
20 mg bazedoxifen. Præparatet foreløbig
godkendt til brug af kvinder, der ikke tåler
gestagener. Præparatet er p.t. i restordre
pga. produktionsproblemer, og forventes
ikke i taksten foreløbig.

Octostim® fra firmaet Ferring. Octostim®
næsespray indeholder desmopressin (en
vasopressinanalog) og bruges bl.a. til behandling af menoragi ved von Willebrands
sygdom. Hvert pust indeholder 50 µg desmopressinacetat.
Der er problemer med produktionen og
præparatet forventes først tilbage i 2022.
Parlodel® fra Paranova
Parlodel® indeholder 2,5 mg bromocriptin.
Præparatet er i taksten, men ikke på lager
før til december.
Qlaira® fra firmaet Bayer.
Qlaira® er p-pillen med østradiol og dienogest. Pga. produktionsvanskeligheder er
præparatet i restordre og forventes først
tilbage en gang til foråret 2022.
Zostavax® fra firmaet MSD
Zostavax® er den først vaccine mod herpes zoster, indeholdende levende, svækket varicella-zostervirus. Produktionen er
ophørt.

Mini-Pe® fra firmaet Pfizer.
Mini-Pe® er minipillen, som indeholder
0,35 mg Norethisteron. Præparatet er igen
i taksten.

I nogle lande er det forbudt at
dyrke sex udenfor ægteskabet, at spise
svinekød og drikke alkohol.
I Danmark kalder vi det ‘julefrokost’.

LÆGEMAGASINET 4 19

