Praksissektoren

Nyt fra gynækologifronten
Ny dosering

Af gynækolog
Christine Felding

Puregon® fra firmaet Organon.
Puregon®, som er et rekombinant
FSH follitropin beta præparat er velkendt i fertilitetsbehandlingen med
»Puregonpennen«. Indtil videre fås
ampullerne i 300 og 600 IE. Nu introduceres en ny styrke – 900 IE/1,08 ml.

Vandladningsskema fra firmaet Meda. Skemaet er bygget på symboler i
stedet for ml og kan være nemmere at
håndtere, specielt for ældre mennesker eller i hjemmeplejen.
Skemaet kan bestilles på tlf: 44 52
88 88
Vandopsamler fra firmaet Apgar.

Tips
Endometriebiopsi-apparatur
firmaet Apgar.

fra

Så tager vi fat på efterårssemestret.
Ikke så meget nyt endnu.
Som tidligere listes præparater m.v.
i alfabetisk rækkefølge.

Nye præparater
Kentera™ fra firmaet UCB.

Kentera™ er tidligere omtalt her i
spalten, men blev ikke lanceret til tiden p.g.a. leveringsvanskeligheder.
Nu er plasteret mod urgeinkontinens
imidlertid i taksten. Der vil komme
nærmere omtale dels i Lægemagasinet/Hospital Health Care, dels i Dit
Lægemagasin.
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Det drejer sig om et flergangs-sug
med engangskatetre i 2 størrelser (3
og 4 mm). Katetrene findes i størrelser op til 12 mm, hvor de bruges til
ab.pro.
I sammenligning med andre eksisterende endometriebiopsiapparaturer
skulle dette på længere sigt blive billigere.
Kan rekvireres i firmaet på tlf: 4082
7366
Graviditet og røntgenstråling en ny
brochure fra Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne). Brochuren fylder 12 sider og gennemgår
de farer der måtte være forbundet
med røntgenundersøgelser i graviditeten, stråledosis, risiko for abort,
misdannelser og cancer i barnealderen.
Brochuren kan bestilles på tlf: 44 54
34 54 eller på mail: sis@sis.dk
Knib – det er ikke så svært – brochurer om knibeøvelser til både mænd
og kvinder fra firmaet Meda.
Brochurerne kan bestilles på tlf: 44
52 88 88

En fiks lille »pose« (pocket), som kan
skubbes ind under patienter i forbindelse med cystoskopier eller hysteroskopier for at opsamle vand – den
rummer en liter. Den sidder fast med
selvklæbende tape.
Posen kan rekvireres fra firmaet på
tlf: 4082 7366.

Orientering
Hjemmetest til kønsbstemmelse af
foster.
I juli-numret af BMJ omtales en test
man kan købe over nettet www.pregnancystore.com, hvor fosterets køn
kan bestemmes allerede i 5 graviditetsuge. Det er selvfølgelig blevet en stor
succes i USA. Selve kittet kan købes
via hjemmesiden for 21 . Herefter
tager kvinden en finger prik-blodprøve og sender den tørrede prøve
ind. Analysen koster 210 . Laboratoriet analyserer føtalt DNA i kvindens
blod og kigger efter Y-kromosomer.
Kvinden har svaret 2-3 dage senere.
Den
Amerikanske
gynækologforening har ingen kommentarer.

Udgåede præparater
Angelika® fra firmaet Ferrosan.
Angelika®, som er et naturpræparat
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Vandladningsskema fra Meda.

Knib...det er ikke så svært!
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Notater:

Lægens stempel:
Navn:

CPR-nr.:

indeholdende ekstrakt af sølvlys
(Cimicifuga racemosa) og mælkebøtte
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deture i forbindelse med overgangsalderen. Præparatet er udgået.
Testoviron Depot® fra firmaet
Schering.
Testoviron Depot® findes aktuelt som
injektionsvæske i to styrker; den ene
indeholdende 110 mg testosteronenantat og 25 mg testosteronpropionat, den anden 250 mg testosteronenantat. Præparatet afregistreres og
erstattes af Nebido®, som indeholder
1000 mg testosteronundecanoat, som
kun skal gives 4 gange årligt.

(Taraxacum officinale) har været meget brugt mod hedestigninger og sve-
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