
Jos oksennat 30 minuutin kuluessa mifepristonin 
ottamisesta, sinun on otettava uusi tabletti.

Jos sinulla ei ole lainkaan verenvuotoa 24-48 tunnin 
kuluttua misoprostolin ottamisesta tai sitä on vain 
vähän, ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai 
kätilöön. Tilanteeseen ei liity akuuttia vaaraa, mutta 
se voi olla merkki siitä, ettei lääke ole toiminut.

Mistä tiedän, onko Medabon® toiminut?

Käy lääkärin, sairaanhoitajan tai kätilön vastaan - 
otolla uudelleen 2–3 viikkoa tablettien ottamisen 
jälkeen. Silloin voidaan vahvistaa, että raskaus on 
keskeytynyt.

Harvinaisissa tapauksissa lääkehoito voi  
epäonnistua ja raskaus jatkua Medabonin®  
ottamisen jälkeenkin. Näin tapahtuu alle prosen-  
tilla naisista (harvemmalla kuin yhdellä sadasta).  
Tällöin on tehtävä muita toimenpiteitä raskauden 
keskeyttämiseksi.

Milloin voin harrastaa taas seksiä?

Ei ole mitään tiettyä määräaikaa, jonka kuluttua  
seksiä voi taas harrastaa. Jos haluat välttää  
raskaaksi tulemista, sinun on otettava välittömästi 
käyttöön tehokas ehkäisymenetelmä (ks. alla).

Milloin voin tulla uudelleen raskaaksi?

Voit tulla uudelleen raskaaksi jo pian Medabonin®  
ottamisen jälkeen. Puhu hoitajasi kanssa  
ehkäisymenetelmistä, jos et halua tulla raskaaksi. 
Useimpien ehkäisymenetelmien käytön voi aloittaa 
samanaikaisesti Medabonin® ottamisen kanssa.

Tärkeää tietoa

MedabonMedabon®

lääkkeellinen raskaudenkeskeytys

Kuinka monta kertaa minun on käytävä  
vastaanotolla/klinikalla?

Kaksi tai kolme kertaa. Ensimmäisellä käynnillä otat 
mifepristonin, ja sinun on käytävä vastaanotolla/
klinikalla noin 2–3 viikkoa myöhemmin sen varmis-
tamiseksi, että hoito on onnistunut. Puhu hoitajaksi 
kanssa siitä, haluatko ottaa misoprostolin kotona  
vai vastaanotolla/klinikalla.

Täytä tämä kaavio lääkärin, sairaanhoitajan 
tai kätilön kanssa.

Otin ensimmäisen tabletin 
         (1. päivä)

Otin neljä pientä tablettia 
        (2. tai 3. päivä)

Seurantakäyntini on
        (14–21 päivän kuluttua)

Yhteystiedot hätätilanteita varten:
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Mikä Medabon® on?

Medabon® sisältää samassa pakkauksessa kahden- 
laisia tabletteja – mifepristonia ja misoprostolia. 
Tabletteja käytetään varhaisessa vaiheessa 
olevan raskauden keskeyttämiseen turvallisesti ja  
tehokkaasti. Tabletit aiheuttavat verenvuotoa ja  
supistuksia, jotka voivat muistuttaa voimakasta  
kuukautisvuotoa tai keskenmenoa.

Sopiiko Medabon® minulle?

Medabon® sopii sinulle, jos olet enintään yhdeksättä 
viikkoa raskaana. Se merkitsee, että sinulla on ollut 
edelliset kuukautiset yhdeksän viime viikon aikana  
eli edellisten kuukautisten alkamisesta on enintään  
63 päivää. Jos et muista tarkasti, minä päivänä  
edelliset kuukautisesi alkoivat, lääkäri, sairaanhoitaja 
tai kätilö voi auttaa sinua määrittämään, miten  
pitkään olet ollut raskaana.

Joillekin naisille Medabon® ei sovi. Ennen Medabonin® 
käytön aloittamista kerro hoitajallesi, jos sinulla on 
tai on ollut terveysongelmia, etenkin verisairauksia 
tai hemostaattisia häiriöitä. Kerro myös mahdollisesta 
lääkityksestäsi. Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai 
kätilölle, jos sinulla on ehkäisykierukka.

Jos imetät, imettäminen on lopetettava hoidon alettua.

Miten Medabonia® käytetään?

Ensimmäisenä päivänä nielet mifepristoni-nimisen 
tabletin.

36–48 tuntia myöhemmin otat misoprostolitabletit 
emättimen kautta:

•  Käy makuulle ja työnnä neljä misoprostoli- 
 emätintablettia emättimeesi. Työnnä tabletit yksi 
 kerrallaan emättimeesi niin syvälle kuin mahdol-
 lista, jotta ne eivät luiskahda ulos. Pysy makuulla
  vielä noin puoli tuntia.

Mitä tablettien ottamisen jälkeen tapahtuu?

Joillakin naisilla emättimestä alkaa vuotaa verta 
ensimmäisen tabletin (mifepristonin) ottamisen 
jälkeen. Se on täysin normaalia. Yleensä verenvuoto 
emättimestä ja supistukset alkavat hieman sen 
jälkeen, kun emätintabletit (misoprostoli) on otettu.

Verenvuoto ja supistukset ovat usein voimakkaam-
pia kuin voimakkaiden kuukautisten aikana.  
Veri voi olla paksua ja paakkuista. Verenvuoto  
on tavallisesti voimakkaimmillaan 4–6 tuntia  
misoprostolin ottamisen jälkeen, mutta vuotoa ja 
tiputtelua voi esiintyä vielä 2–3 viikon kuluttua.

Myös supistukset ovat voimakkaimmillaan pian 
misoprostolin ottamisen jälkeen. Voit ottaa  
särkylääkettä, kuten ibuprofeenia, tai pitää kuum- 
avesipulloa tai lämpötyynyä alavatsaa vasten.

Seuraavat oireet ovat Medabonin® tavallisia  
haittavaikutuksia misoprostolin ottamispäivänä:

• pahoinvointi • kuume
• päänsärky • oksentelu
• vilunväristykset • ripuli

Milloin on hakeuduttava lääkäriin?

Jos sinulla on seuraavia oireita tai muita oireita, 
jotka vaivaavat sinua, ota yhteyttä lääkäriin, 
sairaanhoitajaan tai kätilöön. Jos menet ensiapuun 
toisen lääkärin hoitoon, ota tämä esite mukaasi.
• Hakeudu hoitoon, jos sinulla on hyvin  
 voimakasta verenvuotoa, jonka takia sinun on 
  vaihdettava terveysside useammin kuin kaksi  
 kertaa tunnissa yli kahden tunnin aikana, tai 
 jos sinua huimaa, pyörryttää tai heikottaa.
• Hakeudu hoitoon, jos sinulla on kuumetta 38 °C 
 tai enemmän, ja kuume jatkuu pidempään kuin 
 yhden päivän misoprostoli-emätintablettien 
 ottamisen jälkeen.
• Hakeudu hoitoon, jos oksentelet jatkuvasti tai 
 sinulla on ripuli pidempään kuin yhden päivän 
 misoprostoli-emätintablettien ottamisen jälkeen.
• Hakeudu hoitoon, jos sinulla on kova, jatkuva 
 tai koveneva vatsakipu, johon särkylääke, lepo 
 tai kuumavesipullo ei tehoa.
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