NorLevo®
1,5 mg tablett / Levonorgestrel

FICKKORT FÖR VÅRDPERSONAL

NorLevo® Akut preventivmedel

tabl.

NorLevo® är ett receptfritt läkemedel som kräver extra
rådgivning. NorLevo kan användas av kvinnor i fertil ålder,
inklusive ungdomar.
Dosering
En tablett via munnen så snart som möjligt, helst inom 12 timmar men inte senare än
3 dygn (72 timmar) efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har
fungerat. Ju tidigare tabletten tas, desto bättre är effekten. Effekten är okänd om
produkten tas senare än 72 timmar efter samlaget.
Om kvinnan kräks inom tre timmar efter att ha tagit tabletten, ska hon så snart som
möjligt ta en ny tablett.
För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste
4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel rekommenderas användning av ett
icke-hormonellt akut preventivmedel, dvs. kopparspiral. Kvinnor som inte kan eller vill
använda kopparspiral ska ta en dubbel dos NorLevo, dvs. 2 tabletter på samma gång.
Uppmana kvinnan att ta NorLevo så snart som möjligt
NorLevo hämmar eller förskjuter ägglossning genom att förhindra toppen av utsöndringen av luteiniserande hormon (LH). Om utsöndringen av luteiniserande hormon
redan har börjat tillta har levonorgestrel inte mera någon effekt som akut preventiv
metod. Det går inte att exakt förutsäga tidpunkten för ägglossning under en menstruationscykel, därför bör akut p-piller alltid tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag.
Mycket vanliga biverkningar
Yrsel, huvudvärk, illamående, magsmärta, smärta i livmodern, ömhet i brösten,
försenad menstruation, kraftig menstruation, blödning och trötthet. Biverkningarna
går vanligtvis över inom 48 timmar efter att NorLevo tagits.
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Gå igenom följande med kunden för att säkerställa
att användningen av akut preventivmedel fungerar:

1.

Användning av NorLevo rekommenderas inte:
Om kvinnan redan tagit läkemedel som innehåller ulipristalacetat (t.ex. ellaOne)
Vid svår leversvikt
Om kvinnan tidigare haft utomkvedshavandeskap
Om kvinnan eller någon i hennes familj har haft riskfaktorer för trombos
Med vissa läkemedel och växtbaserade läkemedel. Dessa innefattar
barbiturater och andra läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin
och karbamazepin), läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin),
läkemedel för behandling av HIV-infektion (ritonavir, efavirenz), ett visst
läkemedel mot svampinfektioner (griseofulvin) samt växtbaserade
läkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).
• Kontraindikationer: Överkänslighet mot levonorgestrel eller något
annat innehållsämne i detta läkemedel
Svåra malabsorptionssyndrom, t.ex. Crohns sjukdom, kan försvaga effekten
av NorLevo.
Uppmana kunden att läsa bipacksedeln för NorLevo.
Berätta att NorLevo-tabletten ska tas omedelbart.
Kvinnan kan amma, men amning rekommenderas inte inom 8 timmar efter
att tabletten tagits. Kvinnan bör därför amma omedelbart innan hon tar
tabletten och amma följande gång tidigast efter 8 timmar.
En tillförlitlig preventivmetod ska användas vid följande samlag fram till nästa
menstruation.
Normal menstruation är tecken på att användningen av akut preventivmedel
sannolikt har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad ska
man göra ett graviditetstest. Om kunden är gravid ska hon ta kontakt med
läkare eller rådgivningen.
Uppmana kunden att kontakta läkare för att diskutera en lämplig, 
regelbunden preventivmetod.
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NorLevo® 1,5 mg tablett, levonorgestrel. Terapeutisk indikation: Postkoital antikonception för användning inom 72
timmar efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats. Dosering och administreringssätt: 1 tablett
som engångsdos via munnen så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar efter oskyddat samlag.
Se produktresumén för ytterligare information om dosering. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Postkoital antikonception är en tillfällig metod och förhindrar inte
alltid graviditet. Rekommenderas inte till patienter som löper risk för u
 tomkvedshavandeskap eller har svår leversvikt. Särskild
försiktighet ska iakttas vid svårt malabsorptionssyndrom eller tidigare riskfaktorer för tromboemboli. Ska inte användas mer än
en gång inom samma menstruationscykel. Läkarbesök rekommenderas för initiering av regelbunden preventivmetod eller an
passning av nuvarande preventivmetod, eventuell graviditet ska vid behov uteslutas. NorLevo ersätter inte försiktighetsåtgärder
mot sexuellt överförbara sjukdomar. Interaktioner: Leverenzyminducerande medel, främst CYP3A4 enzyminducerare, minskar
koncentrationen av levonorgestrel. Samtidig användning av läkemedel som innehåller ulipristalacetat rekommenderas inte, och
samtidig användning av levonorgestrel och ciklosporin ökar risken för ciklosporintoxicitet. Fertilitet, graviditet och amning:
Snabb återgång till fertilitet är sannolik. Produkten avbryter inte en påbörjad graviditet. Amning rekommenderas omedelbart
innan produkten tas och tidigast 8 timmar efter det. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner:
Om trötthet eller yrsel förekommer bör man inte framföra fordon eller använda maskiner. Biverkningar: Mycket vanliga: yrsel,
huvudvärk, illamående, magsmärta, smärta i livmodern, ömhet i brösten, försenad menstruation, kraftig menstruation, blödning,
trötthet. Vanliga: diarré, kräkningar, smärtsamma menstruationer. Se produktresumén för ytterligare information. Förpackningar och priser (1.9.2022): 1 tabl. 16,91 €. Ersättningsstatus: Ingen sjukförsäkringsersättning. Receptfritt läkemedel.
Marknadsförare: Midsona Finland Oy, Tel. +358 40 147 6540, palaute@midsona.fi. Läs produktresumén före förskrivning.
Texten baserar sig på produktresumén daterad 10.9.2021.
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