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Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller viktig 
information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare/barnmorska eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Lämna det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras 

tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-
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1. Vad Exlutena är och vad det används för

Exlutena används för att förebygga oönskad graviditet. När Exlutena tas på rätt sätt (utan att sakna 
tabletter) är risken att bli gravid mycket låg.

Exlutena innehåller en liten mängd av en typ av kvinnligt könshormon, gestagenet lynestrenol. Av denna anledning 
kallas Exlutena för ett minipiller. Till skillnad från kombinerade piller innehåller minipiller inget östrogenhormon. 
Exlutena hämmar befruktningen genom:
• förhindrande av att spermacellerna kommer in i livmodern genom att öka viskositeten hos livmoderhalsslemmet, vilket 
minskar spermiepenetrationen.
• oftast (hos 70 % av kvinnorna) sker ingen ägglossning.

Till skillnad från kombinerade p-piller kan Exlutena användas av kvinnor som inte tål östrogener och av 
kvinnor som ammar. En nackdel är att vaginal blödning kan uppstå med oregelbundna intervall. Du kanske 
inte heller har någon blödning alls.

2. Vad du behöver veta innan du tar Exlutena

Ta inte Exlutena

Ta inte Exlutena om du har eller har haft något av nedanstående tillstånd. Om något av detta gäller dig, 
tala om för din läkare/barnmorska innan du börjar använda Exlutena. Du kan få råd att använda en icke-
hormonell preventivmetod.
• Om du har en trombos. Trombos är bildandet av en blodpropp i ett blodkärl [t.ex. i benen 
(djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)].
• Om du har gulsot (gulfärgning av huden) eller allvarlig leversjukdom.
• Om du har eller har haft en tumör som är känslig för könssteroider, till exempel vissa typer av bröstcancer.
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• Om du har någon oförklarlig vaginal blödning.
• om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något av övriga innehållsämnen i Exlutena.

Om något av ovanstående tillstånd uppträder för första gången, förvärras eller återkommer när du använder Exlutena, bör du 
kontakta din läkare/barnmorska.

Varningar och försiktighetsåtgärder

I denna bipacksedel beskrivs flera situationer där du ska sluta använda Exlutena, eller där tillförlitligheten av 
Exlutena kan vara nedsatt. I sådana situationer bör du inte ha sex eller så bör du vidta extra icke-hormonella 
preventivmedel, t.ex. använda kondom eller annan barriärmetod. Använd inte rytm- eller temperaturmetoder. 
Dessa metoder kan vara opålitliga eftersom Exlutena förändrar de vanliga förändringarna i temperatur och 
livmoderhalsslem som uppstår under menstruationscykeln.

Exlutena, liksom alla hormonella preventivmedel, skyddar inte mot HIV-infektion (AIDS) eller någon annan 
sexuellt överförbar sjukdom.

Vad behöver du veta innan du använder Exlutena?
Om Exlutena används i närvaro av något av de tillstånd som anges nedan, kan du behöva hållas under noggrann observation. 
Din läkare/barnmorska kommer att förklara för dig vad du ska göra. Därför, om något av detta gäller dig, tala om för din läkare/
barnmorska innan du börjar använda Exlutena:
• du   har eller har haft bröstcancer;
• du   har levercancer;
• du   har haft en trombos;
• du   har diabetes;
• du   har haft en graviditet utanför livmodern (ektopisk graviditet);
• du   har eller har haft en infektion eller operation i äggledaren;
• du   lider av epilepsi;
• du   lider av tuberkulos;
• du   har högt blodtryck;
• du   har eller har haft kloasma (gulbruna pigmentfläckar på huden, särskilt i ansiktet); Undvik i så fall 
för mycket exponering för solen eller ultraviolett strålning.

Om något av ovanstående tillstånd uppträder för första gången, förvärras eller återkommer när du 
använder Exlutena, bör du kontakta din läkare/barnmorska.

P-piller och bröstcancer
Varje kvinna löper risk att drabbas av bröstcancer oavsett om hon tar p-piller eller inte. Bröstcancer har 
hittats något oftare hos kvinnor som tar p-piller än hos kvinnor i samma ålder som inte tar p-piller. När 
kvinnor slutar ta p-piller minskar risken gradvis, så att 10 år efter att de slutat ta p-piller är risken 
densamma som för kvinnor som aldrig har tagit p-piller. Bröstcancer är sällsynt under 40 år men risken 
ökar när kvinnan blir äldre. Därför är det extra antalet diagnostiserade bröstcancerfall högre om kvinnan 
har en högre ålder. Hur länge en kvinna tar p-piller är mindre viktigt.
För var 10 000:e kvinna som tar p-piller i upp till 5 år men slutar att ta det vid 20 års ålder, skulle det finnas mindre 
än 1 extra fall av bröstcancer upp till 10 år efter att de slutat, utöver de 4 fallen normalt diagnostiserats i denna 
åldersgrupp. På samma sätt, hos 10 000 kvinnor som tar p-piller i upp till 5 år men slutar ta det vid 30 års ålder, 
skulle det finnas 5 extra fall utöver de 44 fall som normalt diagnostiseras. Hos 10 000 kvinnor som tar p-piller i upp 
till 5 år men slutar ta det vid 40 års ålder, skulle det finnas 20 extra fall utöver de 160 fall som normalt 
diagnostiseras.
Bröstcancer som finns hos kvinnor som tar p-piller verkar mindre sannolikt att ha spridit sig än bröstcancer som 
finns hos kvinnor som inte tar p-piller. Det är inte känt om skillnaden i bröstcancerrisk orsakas av p-piller. Det 
kan vara så att kvinnorna undersöktes oftare, så att bröstcancern uppmärksammades tidigare.
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P-piller och trombos (blodpropp)
Trombos är bildandet av en blodpropp, som kan blockera ett blodkärl. En trombos uppstår ibland i benens 
djupa vener (djup ventrombos). Om denna propp bryter av från venerna där den bildas, kan den nå och 
blockera lungornas artärer, vilket orsakar en så kallad lungemboli. Som ett resultat kan dödliga situationer 
uppstå. Djup ventrombos är en sällsynt händelse. Det kan utvecklas oavsett om du tar p-piller eller inte. Det 
kan också hända om du blir gravid.
Risken för trombos är högre hos p-pilleranvändare än hos icke-användare. Risken med p-piller som endast innehåller 
gestagen som Exlutena tros vara lägre än för användare av p-piller som också innehåller östrogener (kombinerade p-
piller). Om du märker möjliga tecken på trombos bör du omedelbart uppsöka din läkare. (Se även 'När ska du kontakta 
din läkare?')

Cystor på äggstockarna

Vid användning av minipiller kan små vätskefyllda säckar utvecklas i äggstockarna. Dessa kallas 
ovariecystor. De försvinner oftast av sig själva. Ibland orsakar de mild buksmärta. Endast sällan kan de leda 
till allvarligare problem.

Psykiatriska störningar
Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel inklusive Exlutena har rapporterat depression eller 
nedstämdhet. Depression kan vara allvarlig och kan ibland leda till självmordstankar. Om du upplever 
humörförändringar och depressiva symtom kontakta din läkare för ytterligare medicinsk rådgivning så snart som möjligt.

Andra läkemedel och Exlutena
Vissa läkemedel kan hindra Exlutena från att fungera korrekt. Dessa inkluderar läkemedel som används för 
behandling av epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat), 
tuberkulos (t.ex. rifampicin) och HIV-infektioner (t.ex. ritonavir, nelfinavir) eller andra infektionssjukdomar 
(griseofulvin). ), medicinskt kol som används mot magbesvär och naturläkemedlet johannesört(Hypericum 
perforatum)används främst för behandling av depressiva sinnesstämningar. Exlutena kan också störa funktionen 
av andra läkemedel.
Tala om för din läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra 
läkemedel eller naturläkemedel, även receptfria. Din läkare/barnmorska kan tala om för dig om du 
behöver ta ytterligare preventivmedel och i så fall hur länge.

Graviditet och amning

Graviditet
Exlutena får inte användas av kvinnor som är gravida eller som tror att de kan vara gravida.

Amning
Exlutena påverkar inte mängden eller kvaliteten på bröstmjölk. Små mängder (0,14 % av den mängd som intas av 
modern) av den aktiva substansen passerar över i bröstmjölken och det finns inga indikationer på någon risk för 
barnet. Tala om för din läkare/barnmorska om du vill använda Exlutena under amning.

Köra bil och använda maskiner Det 
finns inga observerade effekter.

Exlutena innehåller laktos
Exlutena innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar 
med Exlutena.

När ska du kontakta din läkare?

Regelbundna kontroller
När du använder Exlutena kommer din läkare/barnmorska att säga åt dig att återvända för regelbundna kontroller. 
I allmänhet kommer frekvensen och arten av dessa kontroller att bero på din personliga situation.
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Kontakta din läkare/barnmorska så snart som möjligt om:
• du   märker möjliga tecken på trombos (t.ex. svår smärta eller svullnad i något av dina ben, oförklarliga 
smärtor i bröstet, andfåddhet, en ovanlig hosta, särskilt om du hostar upp blod);
• du   har en plötslig, svår magsmärta eller ser gulsudd ut (vilket indikerar möjliga leverproblem);
• du   känner en knöl i bröstet;
• du   har plötslig eller svår smärta i nedre delen av magen eller magområdet (möjligen indikerar en 
utomkvedshavandeskap, detta är en graviditet utanför livmodern);
• du   ska vara immobiliserad (till exempel vara sängbunden) eller ska opereras; rådfråga din 
läkare minst fyra veckor i förväg;
• du   har ovanlig, kraftig vaginal blödning;
• du   misstänker att du är gravid.

De situationer och symtom som nämns ovan beskrivs och förklaras mer i detalj på andra ställen i denna 
broschyr.

3. Hur du tar Exlutena

När och hur ska man ta tabletterna?

Exlutena-förpackningen innehåller 28 tabletter. På baksidan av förpackningen är veckodagarna 
tryckta på folien, med pilar tryckta mellan dem. Varje dag motsvarar en tablett. Varje gång du 
startar en ny förpackning Exlutena, ta en tablett i den översta raden. Om du börjar på en onsdag 
måste du ta tabletten från den översta raden märkt med WED. Fortsätt att ta en tablett om dagen 
tills förpackningen är tom, följ alltid pilarnas riktning. Genom att titta på baksidan av 
förpackningen kan du enkelt kontrollera om du har tagit din dagliga tablett. Ta din tablett vid 
ungefär samma tid varje dag. Svälj varje tablett hel med vatten. Du kan få en viss blödning under 
användning av Exlutena, men du måste fortsätta att ta dina tabletter som vanligt. När en 
förpackning är tom,

Startar ditt första paket Exlutena

• Om du inte har använt något hormonellt preventivmedel under den senaste månaden
Ta den första tabletten den första dagen av menstruationsblödningen. Ta en tablett märkt med den veckodagen. Exlutena 
kommer att fungera omedelbart, det är inte nödvändigt att använda en extra preventivmetod.
Du kan också börja på dagarna 2-5 av din cykel, men se till att du i så fall även använder en extra 
preventivmetod (t.ex. kondom) de första 7 dagarna.

• Om du byter från ett kombinerat p-piller (COC), vaginalring eller depotplåster Du kan börja ta Exlutena dagen efter att du 
tagit den sista tabletten från din nuvarande p-pillerförpackning, eller på dagen för borttagning av din slidring eller plåster 
(detta betyder ingen tablett-, ring- eller plåsterfri vecka). Om din nuvarande tablettförpackning också innehåller inaktiva 
tabletter kan du börja med Exlutena dagen efter att du tagit den sista aktiva tabletten (om du inte är säker på vilken detta är, 
fråga din läkare/barnmorska eller apotekspersonal). Om du följer dessa instruktioner är det inte nödvändigt att använda en 
extra preventivmetod.

• Om du byter från ett annat piller med enbart gestagen (minipiller)
Du kan sluta ta det vilken dag som helst och börja ta Exlutena direkt. Du behöver inte ta extra 
preventivmedel.

• Om du byter från ett injicerbart eller implantat eller en progestogenfrisättande intrauterin enhet (IUD)
Börja använda Exlutena när din nästa injektion är beräknad eller samma dag som ditt implantat eller din spiral tas bort.
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• Om du bara fick ett barn
Om du precis har fått barn kan din läkare/barnmorska säga till dig att vänta tills efter din första normala mens 
innan du börjar ta Exlutena. Ibland går det att börja tidigare. Din läkare/barnmorska kommer att ge dig råd.

• Om du precis fått ett missfall eller en abort Din 
läkare/barnmorska kommer att ge dig råd.

Om för många Exlutena-tabletter tas

Det har inte förekommit några rapporter om allvarliga skadliga effekter av att ta för många Exlutena-tabletter på en gång. 
Symtom som kan uppstå är illamående, kräkningar och, hos unga flickor, lätt vaginal blödning.

Om du har glömt att ta Exlutena

Om du ärmindre än 3 timmarsen intag av en tablett bibehålls tillförlitligheten av Exlutena. Ta den glömda tabletten så 
snart du kommer ihåg och ta nästa tabletter vid de vanliga tiderna.

Om du ärmer än 3 timmarsen intag av en tablett kan tillförlitligheten av Exlutena minska. Ju fler tabletter du har 
glömt i följd, desto högre är risken att den preventiva effekten minskar. Ta den senast glömda tabletten så snart 
du kommer ihåg och ta nästa tablett vid de vanliga tiderna. Använd ytterligare skydd (t.ex. kondom) under de 
kommande 7 dagarna av tabletttagning. Om du glömde en eller flera tabletter under den första veckan av 
tablettintaget och hade samlag veckan innan du missade tabletterna, finns det en möjlighet att bli gravid. Fråga 
din läkare/barnmorska om råd.

Om du lider av gastrointestinala störningar (t.ex. kräkningar, svår diarré)

Om du har kräkts eller tagit medicinskt kol inom 3-4 timmar efter att du tagit din Exlutena-tablett eller 
har svår diarré, kanske den aktiva ingrediensen inte har absorberats helt. Följ samma råd som för 
missade tabletter.

Om du har oväntad blödning

Vaginal blödning kan förekomma med oregelbundna intervall under användning av Exlutena. Detta kan bara vara en lätt 
färgning eller en blödning, som snarare ser ut som en menstruationsblödning. Du kanske inte heller har någon blödning alls. 
De oregelbundna blödningarna är inte ett tecken på att det preventiva skyddet av Exlutena är nedsatt. I allmänhet behöver du 
inte vidta några åtgärder; fortsätt bara att ta Exlutena. Om blödningen däremot är kraftig eller långvarig kontakta din läkare/
barnmorska.

Om du slutar att ta Exlutena

Du kan sluta ta Exlutena när du vill. Om du slutar för att du vill bli gravid är det generellt 
rekommenderat att du väntar tills du har fått en naturlig mens innan du försöker bli gravid.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare/barnmorska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Allvarliga biverkningar i samband med användning av p-piller beskrivs i avsnittet 'När behöver du 
vara särskilt försiktig med Exlutena?'Läs detta avsnitt noggrant och rådfråga din läkare/barnmorska 
där så är lämpligt.

Andra biverkningar som rapporterats av användare av Exlutena eller av hormonella preventivmedel i allmänhet är:
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Vanliga (fler än 1 av 100 användare):Oregelbundna blödningar, förlust av menstruation, ömhet i brösten, bröstsmärta, 
bröstutsöndring, ökad kroppsvikt, huvudvärk, migrän, illamående, buksmärtor, utslag, urtikaria, smärtsamma blåröda 
utslag (erythema nodosum), kloasma (bruna fläckar på hud), vätskeretention, depressivt humör, humörförändringar och 
minskad libido.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare):Kontaktlinsintolerans, kräkningar, diarré, vaginalt sekret och 
bröstförstoring.

Sällsynt (färre än 1 av 1000 användare):Minskad kroppsvikt, överkänslighet, ökad libido.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller 
apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som 
inte nämns i denna bipacksedel. Du kan även rapportera biverkningar direkt via

* . Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för detta
det nationella rapporteringssystem som anges i

Bilaga V
medicin.

5. Hur Exlutena ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen efter Utg.dat. Epirydatumet hänvisar 
till den sista dagen i den månaden.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Exlutena innehåller

- Den aktiva substansen är lynestrenol (gestagen hormon) 0,5 mg.
- Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, amylopektin, laktosmonohydrat (cirka 43 mg) och magnesiumstearat.

Hur Exlutena ser ut och förpackningens innehåll

En blisterförpackning innehåller 28 vita runda tabletter.
Tabletterna är kodade TT2 på ena sidan och ORGANON* på baksidan. Varje kartong innehåller 3 blisterförpackningar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för 
försäljning Merck Sharp & Dohme BV 
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederländerna
Tillverkare
NV Organon
PB 20
NL-5340 BH Oss
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Nederländerna

Ytterligare information kan erhållas från: 
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB Box 
45192
104 30 Stockholm
Tel: 077-570 04 88

Denna bipacksedel godkändes senast 
i 2019-01-16
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