Femke 30 mg
filmdragerad tablett
ulipristalacetat

Femke akut preventivmedel

Femke är ett receptfritt läkemedel som kräver
extra rådgivning. Femke kan användas av kvinnor
i fertil ålder, inklusive ungdomar.
Dosering: En tablett via munnen så snart som möjligt, men senast
inom 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad
preventivmedelsanvändning. Om kvinnan kräks inom tre timmar efter
att ha tagit tabletten, ska hon så snart som möjligt ta en ny tablett.
Uppmana kvinnan att ta Femke så snart som möjligt
Femke förhindrar eller skjuter upp ägglossning. Det går inte att förutsäga
den exakta tidpunkten för ägglossning under en menstruationscykel,
därför bör akut p-piller alltid tas så snart som möjligt efter oskyddat
samlag oberoende av kvinnans kroppsvikt eller BMI.
Vanliga biverkningar: Humörstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående,
buksmärta, obehag i buken, kräkningar, myalgi, ryggsmärta, dysmenorré,
bäckensmärta, ömhet i brösten, trötthet.

FICKKORT FÖR VÅRDPERSONAL

Gå igenom följande med kunden för att säkerställa
lyckad behandling med akut preventivmedel:
1. Användning av Femke
rekommenderas inte:
•		Hos kvinnor med svårt nedsatt
leverfunktion
•		Hos kvinnor med svår astma behandlade
med orala glukokortikoider
•Tillsammans med vissa läkemedel mot
epilepsi, HIV och tuberkulos
•		Tillsammans med preparat som
innehåller johannesört
•		Kontraindikationer: överkänslighet mot
den aktiva substansen eller mot något
hjälpämne
2. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln.
3. Berätta att Femke-tabletten ska tas
omedelbart.
4. Efter intag av Femke rekommenderas att
man avstår från amning under en vecka.
5. Menstruation eller eventuell graviditet:
•		Efter intag av Femke kan menstruationen

komma tidigare eller senare än förväntat
•		Om nästa menstruation är mer än 7
dagar försenad ska ett graviditetstest
utföras
•		Ett graviditetstest ska även utföras om
menstruationen är ovanligt riklig eller
sparsam eller vid graviditetssymtom
•		Man ombeds att rapportera alla
graviditeter hos kvinnor som tagit
Femke till ett register: www.ulipristalpregnancy-registry.com, där alla
insamlade patientdata kommer att förbli
anonyma
•		Femke avbryter inte en pågående
graviditet
6. En tillförlitlig preventivmetod ska
användas vid följande samlag fram till
nästa menstruation.
7. Uppmana kunden att kontakta läkare
för att diskutera en lämplig, regelbunden
preventivmetod.

Femke 30 mg filmdragerad tablett. Aktiv substans: Ulipristalacetat. Terapeutisk indikation:
Akutprevention. Dosering och administreringssätt: En tablett ska tas via munnen så
snart som möjligt, men senast inom 120 timmar (fem dagar) efter oskyddat samlag
eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning. Denna tablett kan användas när
som helst under menstruationscykeln. Vid kräkning inom tre timmar efter intaget av
tabletten bör en ny tablett tas. Om en kvinnas menstruation är försenad, eller om det
finns symtom på graviditet, skall graviditet uteslutas innan tabletten ges. Kontraindikationer: Överkänslighet mot ulipristal eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Endast för tillfälligt bruk. Om nästa menstruation är mer än 7 dagar försenad,
om menstruationen är onormal, vid graviditetssymtom eller i händelse av osäkerhet
ska ett graviditetstest utföras. Samtidig användning med ett akutpreventivmedel som
innehåller levonorgestrel rekommenderas inte. Användning hos kvinnor med svårt
nedsatt leverfunktion eller svår astma behandlade med orala glukokortikoider rekommenderas inte. Innehåller laktos. Interaktioner: Effekten av Femke kan minska vid
samtidig användning med ritonavir eller CYP3A4-inducerare eller om dessa preparat
har använts under de senaste 4 veckorna. Femke kan minska effekten av läkemedel
som innehåller progestin. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet. Efter intag av Femke rekommenderas att man avstår från amning under en
vecka. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Ulipristalacetat kan
ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar: Vanliga: Humörstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärta,
obehag i buken, kräkningar, myalgi, ryggsmärta, dysmenorré, bäckensmärta, ömhet
i brösten, trötthet. Övriga biverkningar, se produktresumén. Förpackningsstorlek och
pris (01/2020): 1 tabl 10,60 €. Icke-ersättningsgillt läkemedel. Läs produktresumén före
ULI-2020-0001
förskrivning. Ytterligare information: Mylan Finland Oy, www.mylan.fi

