NorLevo®
1,5 mg tabletti / Levonorgestreeli

AMMATTILAISEN TASKUKORTTI

NorLevo® Jälkiehkäisyvalmiste

tabl.

NorLevo® on lisäinformaatiota vaativa itsehoitolääke.
Se soveltuu hedelmällisessä iässä oleville naisille, 
mukaan lukien nuoret.
Annostus
Yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian, mieluiten 12 tunnin, mutta viimeistään
3 vuorokauden (72 tunnin) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän
pettämisen jälkeen. Valmisteen teho on sitä parempi, mitä nopeammin tabletti otetaan.
Tehoa ei tunneta, kun valmiste otetaan yli 72 tuntia yhdynnästä.
Jos oksentaa kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisen jälkeen, tulee ottaa toinen
tabletti mahdollisimman pian.
Jos on käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä ja
tarvitsee jälkiehkäisyä, on suositeltavaa käyttää hormonitonta jälkiehkäisyä eli kuparikierukkaa. Mikäli nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hänen tulee ottaa
kaksinkertainen annos NorLevoa, toisin sanoen 2 tablettia kerralla.
Kehota ottamaan NorLevo mahdollisimman pian
NorLevo estää tai viivästyttää ovulaatiota estämällä luteinisoivan hormonin (LH)
erityksen huipun. Jos luteinisoivan hormonin erityksen kasvu on jo alkanut, ei levonorgestreelilla ole enää jälkiehkäisytehoa. Ovulaation ajankohtaa kuukautiskierrossa ei voi
tarkkaan ennustaa, ja siksi jälkiehkäisytabletti tulisi aina ottaa mahdollisimman pian
suojaamattoman yhdynnän jälkeen.
Hyvin yleiset haittavaikutukset
Huimaus, päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu, kohtukipu, rintojen arkuus, kuukautisten
viivästyminen, runsaat kuukautiset, verinen vuoto ja väsymys. Haittavaikutukset häviävät yleensä 48 tunnin kuluessa NorLevo-valmisteen ottamisesta.
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Jotta jälkiehkäisy onnistuisi, käy
asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:
1.

NorLevo-valmistetta ei suositella:
jos on jo ottanut ulipristaaliasetaattia sisältävän lääkkeen (esim. ellaOne).
jos on vaikea maksan vajaatoiminta.
jos on ollut kohdun ulkoinen raskaus.
jos naisella tai hänen perheenjäsenellä on ollut verisuonitukoksen riskitekijöitä.
tiettyjen lääkeaineiden tai rohdosten kanssa. Tällaisia ovat barbituraatit ja muut
epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini ja karbamatsepiini), tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini), HIV-lääkkeet
(ritonaviiri, efavirentsi), eräs sienilääke (griseofulviini) sekä mäkikuismaa
(Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.
• Vasta-aiheet: Yliherkkyys levonorgestreelille tai jollekin muulle tämän
valmisteen sisältämälle aineelle
Vaikeat imeytymishäiriöt, kuten Crohnin tauti voivat heikentää
NorLevo-valmisteen tehoa.
Pyydä asiakasta lukemaan NorLevo-valmisteen pakkausseloste.
Kerro, että NorLevo-tabletti on otettava heti.
Imettäminen on mahdollista, mutta sitä ei suositella 8 tuntiin tabletin ottamisen
jälkeen. Imettäminen tulisi tehdä juuri ennen tabletin ottamista ja seuraavan
kerran aikaisintaan 8 tunnin varoajan jälkeen.
Luotettavaa ehkäisymenetelmää tulee käyttää seuraavien yhdyntöjen aikana
seuraaviin kuukautisiin saakka.
Normaalit kuukautiset ovat merkki siitä, että jälkiehkäisy on todennäköisesti
toiminut. Jos kuukautiset ovat yli 5 päivää myöhässä, on syytä tehdä raskaus
testi. Jos asiakas on raskaana, tulee hänen ottaa yhteyttä lääkäriin tai neuvolaan.
Kehota asiakasta kääntymään lääkärin puoleen keskustelemaan hänelle
sopivasta säännöllisestä ehkäisymenetelmästä.
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Tuotetieto: NorLevo® 1,5 mg tabletti
Vaikuttava aine: levonorgestreeli. Käyttöaihe: Raskauden jälkiehkäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty
ehkäisyä tai jos ehkäisy on pettänyt. Annostus ja antotapa: 1 tabletti kerta-annoksena suun kautta niin pian kuin mahdollista,
mieluiten 12 tunnin kuluessa ja enintään 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Ks. tarkemmat annostusohjeet
valmisteyhteenvedosta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät
varotoimet: Jälkiehkäisy on tarkoitettu ainoastaan tilapäiseen käyttöön, eikä se estä raskautta kaikissa tapauksissa. Ei suositella potilaille, joilla on kohdunulkoisen raskauden riski tai vaikea maksan vajaatoiminta. Erityistä varovaisuutta on noudattava
naisilla, joilla on vaikea imeytymishäiriö tai aikaisempia tromboembolisia riskitekijöitä. Ei pidä käyttää toistuvasti saman kuukau
tiskierron aikana. Lääkärissä käyntiä suositellaan säännöllisen ehkäisyn aloittamiseksi tai käytetyn ehkäisyn muuttamiseksi ja
raskauden mahdollisuus tulee tarvittaessa sulkea pois. NorLevo ei korvaa sukupuolitautien ehkäisyyn käytettäviä varotoimia.
Yhteisvaikutukset: Maksan entsyymien, lähinnä CYP3A4-entsyymin, induktorit pienentävät levonorgestreelipitoisuuksia.
Ulipristaaliasetaattia sisältäviä valmisteita ei suositella samanaikaisesti ja siklosporiinin toksisuusriski suurenee yhteiskäytössä
levonorgestreelin kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Hedelmällisyyden nopea palautuminen on todennäköistä.
Valmiste ei keskeytä alkanutta raskautta. Imetystä suositellaan juuri ennen valmisteen ottamista tai aikaisintaan 8 tuntia
sen ottamisen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Jos väsymystä tai huimausta ilmenee, ajaminen
ja koneiden käyttö ei ole suositeltavaa. Haittavaikutukset: Hyvin yleinen: huimaus, päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu,
kohtukipu, rintojen arkuus, kuukautisten viivästyminen, runsaat kuukautiset, verinen vuoto, väsymys. Yleinen: ripuli, oksentelu,
kuukautiskivut. Ks. tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Pakkaukset ja hinnat (1.9.2022): 1 tabl. 16,91 €. Korvattavuus:
Ei SV-korvattava. Itsehoitolääke. Markkinoija: Midsona Finland Oy, Puh. +358 40 147 6540, palaute@midsona.fi.
Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 10.9.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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