NorLevo®
Akutpreventivmedel
NorLevo® 1,5 mg-tablett
Levonorgestrel

NorLevo® kan lämnas ut för under 15-åriga endast
med läkarordination.
Dosering
1 tablett så snart som möjligt efter oskyddat
samlag, helst inom 12 timmar men senast
inom 72 timmar efter samlaget.
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Effekt
Ju tidigare du tar tabletten, desto bättre är effekten (95 % om
tabletten tas inom 24 timmar, 85 % om den tas inom 24–48 timmar
och 58 % om den tas inom 48–72 timmar). Om tabletten tas senare
än 72 timmar efter samlaget är effekten inte känd. Det finns vissa
belägg för att effekten av NorLevo kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade
och ofullständiga. Därför rekommenderas NorLevo fortfarande till
alla kvinnor oavsett vikt och BMI.
De vanligaste biverkningar
Preparatet kan orsaka illamående, kräkningar, svindel, trötthet, huvudvärk, ömhet i brösten, magsmärtor, fördröjd menstruation eller
blödningsrubbningar.
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Gå igenom följande punkter med kunden
för att säkra att akutpreventivmedlet
fungerar:
1. Försäkra dig om att kunden inte är allergisk mot något av preparatets innehållsämnen.
2. Ta reda på om kunden använder regelbunden medicinering eller
har kroniska sjukdomar som kan påverka preparetets effekt.
3. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln som finns i förpackningen. NorLevo®-tabletten ska tas genast.
4. Preparatet kan orsaka övergående biverkningar.
5. Om kunden kräks inom tre timmar efter att hon tagit tabletten
ska hon genast ta en ny tablett.
6. En normal menstruation är ett tecken på att akutpreventivmedlet sannolikt har fungerat. Om menstruationen är mer än 5
dagar försenad eller blödningen är onormal är det bäst att göra
ett graviditetstest. Om kunden är gravid ska hon kontakta en
läkare eller rådgivningsbyrå.

8. Preparatet ska inte användas upprepade gånger under samma
menstruationscykel eftersom detta kan medföra störningar i
cykeln.
9. Glöm inte bort kondomen: endast den skyddar mot könssjukdomar.
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7. I allmänhet behövs ingen efterkontroll. Eftersom NorLevo® är en
tillfällig lösning kan det dock vara skäl att vända sig till en läkare
för att skaffa en säker preventivmetod.

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab
PB 1406, 00101 Helsingfors
www.leiras.fi
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