
Etinylestradiol och
Levonorgestrel
Denna information från Lexicomp®förklarar vad du behöver veta om detta 
läkemedel, inklusive vad det används för, hur du tar det, dess biverkningar och när 
du ska ringa din vårdgivare.

Varumärke: USA
Afirmelle; Altavera; Ametia; Amethia Lo [DSC]; Ametist; Ashlyna; Aubra; Aubra EQ; 
Aviane; Ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Delyla; 
Dolishale; Enpresse-28; FaLessa; Falmina; Fayosim; Iclevia; Introvale; Jaimiess; Jolessa; 
Kurvelo; Larissia; Lessina; Levonest; Levora 0,15/30 (28); Lillow; LoJaimiess; 
LoSeasonique; Lutera; Marlissa; Myzilra [DSC]; Orsythia; Portia-28; Kvartett; Quasense 
[DSC]; Rivelsa; Seasonique; Setlakin; Simpesse; Sronyx; Trivora (28); Twirla; Tyblume; 
Wien

Märke: Kanada
Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Aviane; ESME 21 [DSC]; ESME 28 
[DSC]; Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Ovral 21; Min Ovral 28; 
Ovima 21; Ovima 28; Portia 21; Portia 28; Seasonale; Seasonique; Triquilar 21; 
Triquilar 28

Varning
Alla produkter:

Att röka cigaretter samtidigt som du använder detta läkemedel ökar risken för allvarliga hjärtat och

blodrelaterade biverkningar. Denna chans ökar med åldern (främst äldre än 35 
år). Det höjs också med antalet rökta cigaretter. Det rekommenderas starkt att 
inte röka. Använd inte detta läkemedel om du röker och är äldre
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än 35 år.

Lappa:

Se till att du känner till ditt kroppsmassaindex (BMI). Om du inte vet, prata med din läkare. 

Om ditt BMI är 25 eller mer kanske detta läkemedel inte fungerar lika bra. Använd inte detta 

läkemedel om ditt BMI är 30 eller mer. Risken för blodproppar kan vara högre med ett BMI 

på 30 eller mer.

Vad används detta läkemedel till?

Det används för att förhindra graviditet. Om du har fått detta läkemedel av någon annan 
anledning, prata med din läkare för mer information.

Vad behöver jag berätta för min läkare INNAN jag tar detta 
läkemedel?

Om du är allergisk mot detta läkemedel; någon del av detta läkemedel; eller andra droger, 

livsmedel eller ämnen. Berätta för din läkare om allergin och vilka tecken du hade.

Om du har haft något av dessa hälsoproblem: Blodproppar, 
blodproppsproblem, bröstcancer eller annan cancer där hormoner får den att 
växa, sjuka blodkärl i hjärnan eller hjärtat, hjärtklaffproblem, hjärtsjukdom, en 
viss typ av onormal hjärtslag (förmaksflimmer), bröstsmärtor orsakade av 
angina, hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck, levertumör eller andra 
leverproblem, svår huvudvärk eller migrän eller diabetes.

Om du har haft något av dessa hälsoproblem: Endometriecancer, cancer i 
livmoderhalsen eller slidan, eller vaginal blödning där orsaken inte är känd.

Om du blev gul under graviditeten eller med östrogenbaserat eller hormonellt 
preventivmedel.

Om du tar ombitasvir, paritaprevir och ritonavir (med eller utan 
dasabuvir).

Om du tar g lecaprevir och pibrentasvir.

Om du är gravid eller kan vara gravid. Ta inte detta läkemedel om du är 
gravid.
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Detta är inte en lista över alla droger eller hälsoproblem som interagerar med detta läkemedel.

Berätta för din läkare och apotekspersonal om alla dina läkemedel (receptbelagda eller 
OTC, naturprodukter, vitaminer) och hälsoproblem. Du måste kontrollera att det är säkert 
för dig att ta detta läkemedel med alla dina droger och hälsoproblem. Starta, stoppa eller 
ändra inte dosen av något läkemedel utan att kontrollera med din läkare.

Vad är några saker jag behöver veta eller göra när jag tar detta 
läkemedel?

Berätta för alla dina vårdgivare att du tar detta läkemedel. Detta inkluderar dina läkare, 

sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare. Detta läkemedel kan behöva stoppas innan vissa 

typer av operation som din läkare har sagt till dig. Om detta läkemedel avbryts kommer din 

läkare att tala om för dig när du ska börja ta detta läkemedel igen efter din operation eller 

ingrepp.

Detta läkemedel kan öka risken för blodproppar, stroke eller hjärtinfarkt. Prata 
med doktorn.

Tala med din läkare om du kommer att behöva vara stilla under långa perioder som långa 

resor, sängkläder efter operation eller sjukdom. Att inte röra sig under långa perioder kan 

öka risken för blodproppar.

Om du har högt blodsocker (diabetes), tala med din läkare. Detta läkemedel kan höja 
blodsockret.

Kontrollera ditt blodsocker enligt anvisningar från din läkare.

Tala om för din läkare om du har tecken på högt blodsocker som förvirring, 
sömnighet, mer törst, mer hungrig, kissa oftare, rodnad, snabb andning eller 
andetag som luktar frukt.

Högt blodtryck har hänt med droger som denna. Få ditt blodtryck kontrollerat 
enligt din läkares anvisningar.

Låt blodprovet kontrolleras enligt läkarens anvisningar. Prata med doktorn.

Se till att ha regelbundna bröstundersökningar och gynekologiska kontroller. Du kommer också
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behöver göra bröstsjälvundersökningar som du har blivit tillsagd.

Detta läkemedel kan påverka vissa laboratorietester. Berätta för alla dina vårdgivare och 

labbarbetare att du tar detta läkemedel.

Vissa läkemedel, örtprodukter eller hälsoproblem kan göra att hormonbaserad 
preventivmedel inte fungerar lika bra. Se till att din läkare känner till alla dina droger 
och hälsoproblem. Du kommer att behöva se om du också behöver använda en icke-
hormonform av preventivmedel som kondomer.

Om du är allergisk mot tartrazin (FD&C Yellow No. 5), tala med din läkare. 
Vissa produkter har tartrazin.

Detta läkemedel kan orsaka högt kolesterol och trigga lyceridnivåer. Prata med 
doktorn.

Detta läkemedel stoppar inte spridningen av sjukdomar som HIV eller hepatit som 
överförs genom att ha sex. Ha inte någon form av sex utan att använda latex- eller 
polyuretankondom. Om du har frågor, prata med din läkare.

Risken att få livmoderhalscancer kan vara högre hos personer som tar 
hormonbaserad preventivmedel. Detta kan dock bero på andra orsaker. Om 
du har frågor, prata med läkaren.

Vissa studier har visat att risken för bröstcancer ökar när man tar 
hormonbaserad preventivmedel under lång tid. Andra studier har dock inte 
visat denna risk. Om du har frågor, prata med läkaren.

Använd inte till barn som inte har haft sin första menstruation.

Om du har några tecken på graviditet eller om du har ett positivt graviditetstest, kontakta 
din läkare omedelbart.

Tala om för din läkare om du ammar. Du måste prata om eventuella risker för 
ditt barn.

Etinylestradiol och Levonorgestrel 4/11



Vilka är några biverkningar som jag måste ringa min läkare om 
direkt?
VARNING/VARNING:Även om det kan vara sällsynt kan vissa människor få mycket dåliga och 
ibland dödliga biverkningar när de tar ett läkemedel. Tala om för din läkare eller få medicinsk 
hjälp omedelbart om du har något av följande tecken eller symtom som kan vara relaterade till 
en mycket dålig biverkning:

Tecken på en allergisk reaktion, som utslag; nässelfeber; klåda ; röd, svullen, blåsor 
eller skalande hud med eller utan feber; väsande andning ; täthet i bröstet eller 
halsen; svårt att andas, svälja eller prata; ovanlig heshet; eller svullnad av mun, 
ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Tecken på leverproblem som mörk urin, trötthetskänsla, inte hängig, orolig 
mage eller magsmärtor, ljus avföring, uppkastning eller gul hud eller ögon.

Tecken på problem med gallblåsan som smärta i övre högra magområdet, höger 
axelområde eller mellan skulderbladen; förändring i avföring; mörk urin eller gul hud 
eller ögon; eller feber med frossa.

Tecken på högt blodtryck som mycket svår huvudvärk eller yrsel, svimning eller 
förändring i synen.

Svaghet på ena sidan av kroppen, problem med att tala eller tänka, förändring 
i balans, hängande på ena sidan av ansiktet eller suddig syn.

Depression eller andra humörförändringar.

En knöl i bröstet, bröstsmärtor eller ömhet eller flytningar från bröstvårtan.

Vaginal klåda eller flytningar.

Fläckar eller vaginal blödning som är mycket allvarliga eller som inte försvinner.

Synförändringar eller förlust, utbuktande ögon eller förändring i hur kontaktlinser känns.

Detta läkemedel kan få dig att svälla eller behålla vätska i kroppen. Tala om för din läkare om 

du har svullnad, viktökning eller andningssvårigheter.

Ring din läkare omedelbart om du har tecken på blodpropp som bröstsmärtor 
eller tryck; hosta blod; andnöd; svullnad, värme, domningar, färgförändring eller 
smärta i ett ben eller en arm; eller problem med att prata eller
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svälja .

Vilka andra biverkningar har detta läkemedel?
Alla läkemedel kan orsaka biverkningar. Men många människor har inga biverkningar eller 
bara mindre biverkningar. Ring din läkare eller få medicinsk hjälp om någon av dessa 
biverkningar eller andra biverkningar stör dig eller inte försvinner:

Tabletter och tuggtabletter:

Känner mig mer eller mindre hängig.

Yrsel eller huvudvärk.

Viktökning eller viktminskning.

Magbesvär eller kräks.

Magkramper.

Uppblåsthet.

Förstorade bröst.

Ömma bröst.

Period (menstruations) förändringar. Dessa inkluderar fläckar eller blödningar mellan 

cyklerna.

Ryggont.

Detta läkemedel kan orsaka mörka fläckar av huden i ansiktet. Undvik sol, 
solljus och solarier. Använd solkräm och bär kläder och glasögon som skyddar 
dig från solen.

Lappa:

Irritation där detta läkemedel används.

Huvudvärk.

Viktökning.

Magkramper.
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Orolig mage.

Detta är inte alla biverkningar som kan uppstå. Om du har frågor om biverkningar, 
kontakta din läkare. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Du kan rapportera biverkningar till din nationella hälsomyndighet.

Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-332-1088. Du kan också rapportera 
biverkningar klhttps://www.fda.gov/medwatch.

Hur tas detta läkemedel bäst?
Använd detta läkemedel enligt anvisningar från din läkare. Läs all information som ges till dig. Följ alla 

instruktioner noggrant.

Alla produkter:

Hoppa inte över doser, även om du inte har sex så ofta.

Efter att ha börjat med detta läkemedel kan du behöva använda en icke-hormontyp av 

preventivmedel som kondomer för att förhindra graviditet under en tid. Följ vad din läkare 

har sagt att du ska göra när du använder en icke-hormonell typ av preventivmedel.

Tabletter:

Ta med eller utan mat. Ta med mat om det orsakar magbesvär.

Tuggtabletter:

Tugga och svälj med ett helt glas vatten eller svälj tabletten hel.

Ta på fastande mage.

Tabletter och tuggtabletter:

Ta detta läkemedel vid samma tid på dagen.

Om du också tar colesevelam, ta det minst 4 timmar före eller efter att du tagit detta 

läkemedel.

Om du kräks eller har diarré, kanske detta läkemedel inte fungerar lika bra för att förebygga
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graviditet. Använd en extra form av preventivmedel, som kondomer, tills du kollar 
med din läkare.

Om din månatliga cykel är 28 dagar och du missar 2 mens i rad, ta ett 
graviditetstest innan du startar en ny doseringscykel.

Om du har en cykel längre än 91 dagar och du missar en mens, ta ett 
graviditetstest innan du startar en ny doseringscykel.

Lappa:

Sätt plåstret på en gång i veckan i 3 veckor. Lägg den på samma dag varje vecka. Använd 
inte plåstret på 4thvecka.

Sätt plåster på ren, torr, frisk hud på rumpan, magen eller övre delen av ryggen.

Flytta platsen med varje patch.

Sätt inte på bröstet.

Sätt inte plåstret på midjan eller under en bh-rem.

Sätt inte på hud som är irriterad eller skadad. Sätt inte på ett område med hudveck eller 
hud som kommer att gnidas av åtsittande kläder.

Använd inte plåster som är skurna eller som inte ser rätt ut.

Använd inte lim eller omslag för att hålla plåstret på plats.

Sätt inte på huden där du precis har använt krämer, oljor, lotioner, puder eller andra 
hudprodukter. Plåstret kanske inte fäster lika bra.

Sätt inte på mer än 1 plåster åt gången.

Om du missar 2 mens i rad, ta ett graviditetstest innan du startar en ny 
doseringscykel.

Om detta läkemedel inte har använts på rätt sätt och 1 månadsperiod missas, ta 
ett graviditetstest.

Om du simmar eller ofta har kontakt med vatten kan det hända att plåstret inte fäster lika 
bra. Tala med din läkare om du är simmare eller om du ofta har kontakt med vatten i mer 
än 30 minuter.
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Om plåstret lossnar i kanterna, tryck fast kanterna ordentligt.

Sätt samma plåster på samma plats om det faller av och har varit av i mindre än 24 
timmar.

Sätt på ett nytt plåster om plåstret som används inte längre är klibbigt eller om det fastnar på 

sig själv eller någon annan yta.

Om ett plåster har varit av i mer än 1 dag, kanske du inte är skyddad från graviditet. Sätt 
på ett nytt plåster för att starta en ny 4 veckors cykel. Använd en annan typ av 
preventivmedel som kondom under den första veckan av den nya cykeln.

Vad gör jag om jag missar en dos?

Om en dos missas, kontrollera bipacksedeln eller ring läkaren för att ta reda på vad du ska göra. 

Om du använder detta läkemedel för att förhindra graviditet, kan en annan form av 

preventivmedel behöva användas under en tid för att förhindra graviditet.

Hur förvarar och/eller kastar jag ut detta läkemedel?
Tabletter och tuggtabletter:

Förvara i rumstemperatur skyddat från ljus. Förvara på en torr plats. Förvara 
inte i ett badrum.

Tuggtabletter:

Skydda mot värme.

Lappa:

Förvara i rumstemperatur. Får inte kylas eller frysas.

Förvara i påse tills den ska användas.

När du tagit av ett hudplåster, se till att vika de klibbiga sidorna av plåstret mot 
varandra. Släng använda plåster där barn och husdjur inte kan komma åt dem.

Alla produkter:
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Förvara alla droger på en säker plats. Förvara alla droger utom räckhåll för barn och 

husdjur.

Kasta oanvända eller utgångna läkemedel. Spola inte ner en toalett eller häll inte ner i ett 

avlopp om du inte blir tillsagd att göra det. Kontrollera med din apotekspersonal om du har 

frågor om det bästa sättet att kasta ut läkemedel. Det kan finnas program för återtagande av 

droger i ditt område.

Allmänna drogfakta

Om dina symtom eller hälsoproblem inte blir bättre eller om de blir värre, 
kontakta din läkare.

Dela inte dina droger med andra och ta inte någon annans droger.

Vissa läkemedel kan ha en annan patientinformationsbroschyr. Om du har några frågor 
om detta läkemedel, vänligen prata med din läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller 
annan vårdgivare.

Vissa läkemedel kan ha en annan patientinformationsbroschyr. Kontrollera med din 

apotekspersonal. Om du har några frågor om detta läkemedel, vänligen prata med din 

läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller annan vårdgivare.

Om du tror att det har skett en överdos, ring din giftcentral eller sök läkarvård 
direkt. Var redo att berätta eller visa vad som togs, hur mycket och när det 
hände.

Användning och ansvarsfriskrivning för konsumentinformation

Denna generaliserade information är en begränsad sammanfattning av information om 
diagnos, behandling och/eller medicinering. Det är inte menat att vara heltäckande och 
bör användas som ett verktyg för att hjälpa användaren att förstå och/eller bedöma 
potentiella diagnostiska och behandlingsalternativ. Den innehåller INTE all information om 
tillstånd, behandlingar, mediciner, biverkningar eller risker som kan gälla en specifik 
patient. Det är inte avsett att vara medicinsk rådgivning eller en ersättning för medicinsk 
rådgivning, diagnos eller behandling av en vårdgivare baserat på vårdgivarens 
undersökning och bedömning av en patients specifika och unika omständigheter. 
Patienter måste tala med en vårdgivare för fullständig information om deras hälsa, 
medicinska frågor och behandlingsalternativ,
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inklusive eventuella risker eller fördelar med användning av mediciner. Denna information stöder 

inte några behandlingar eller mediciner som säkra, effektiva eller godkända för behandling av en 

specifik patient. UpToDate, Inc. och dess dotterbolag frånsäger sig alla garantier eller ansvar 

avseende denna information eller användningen av den. Användningen av denna information 

regleras av användarvillkoren, tillgängliga på

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Senaste granskad datum
2022-01-20

upphovsrätt
© 2022 UpToDate, Inc. och dess dotterbolag och/eller licensgivare. Alla rättigheter förbehållna.

Om du har några frågor, kontakta en medlem av ditt vårdteam direkt. Om du är 
patient på MSK och behöver nå en vårdgivare efter 17:00, under helgen eller på 
en helgdag, ring 212-639-2000.

För mer resurser, besökwww.mskcc.org/peför att söka i vårt virtuella bibliotek.

Eth inyl Estradiol and Levonorg estrel - Senast uppdaterad den 18 april 2022 All r ig h 
ts som ägs och reserveras av Memor ial Sloan Ketter ing Cancer Center
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