Potilasinfo

Evorel Sequi depotlaastarit
(estradioli ja estradioli/noretisteroni)

Mitä ovat Evorel Sequi depotlaastarit ja miksi ne on määrätty sinulle?
Evorel Sequi on hormonikorvaushoitovalmiste. Evorel Sequi on yhdistelmäpakkaus, joka
sisältää neljä Evorel 50 mikrogrammaa/24 tuntia ‐laastaria ja neljä Evorel Conti ‐laastaria. Se
sisältää kahta naishormonia, estrogeenia ja progestiinia. Evorel Sequia käytetään vaihdevuodet
ohittaneille naisille.

Kuinka Evorel Sequi vaikuttaa?
Naisen elimistössä muodostuvan estrogeenin määrä vähenee vaihdevuosien aikana. Tästä voi
aiheutua oireina esim. kasvojen, kaulan ja rinnan kuumotusta (kuumia aaltoja). Evorel Sequi
lievittää näitä vaihdevuosien jälkeen esiintyviä oireita. Sinulle määrätään Evorel Sequia vain,
jos oireet haittaavat huomattavasti päivittäistä elämääsi.

Mitä sinun pitää tietää ennen kuin aloitat Evorel Sequin käytön?
Hormonikorvaushoitoon liittyy riskejä, jotka on otettava huomioon, kun päätetään hoidon
aloittamisesta tai jatkamisesta. Hoitokokemusta naisista, joilla on ennenaikaiset vaihdevuodet
(munasarjojen toimintahäiriön tai leikkauksen vuoksi), on vähän. Jos sinulla on ennenaikaiset
vaihdevuodet, hormonikorvaushoidon riskit voivat olla toisenlaiset. Keskustele asiasta
lääkärin kanssa. Älä käytä Evorel Sequia
jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma jostakin seuraavassa esitetystä kohdasta,
käänny lääkärin puoleen ennen Evorel Sequin käyttämistä.
Älä käytä Evorel Sequia
• jos sinulla on tai on joskus ollut rintasyöpä tai jos sinulla epäillään sitä
• jos sinulla on estrogeeneille herkkä syöpä, kuten kohdun limakalvon (endometriumin) syöpä
tai jos sinulla epäillään sitä
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• jos sinulla on verenvuotoa emättimestä eikä sen syytä ole selvitetty
• jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvua (endometriumin hyperplasia), jota ei hoideta
• jos sinulla on tai on joskus ollut laskimotukos (tromboosi) esim. jalassa (syvä laskimotukos)
tai keuhkoissa (keuhkoembolia)
• jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin
puutos)
• jos sinulla on tai on äskettäin ollut valtimotukoksesta aiheutuva sairaus, kuten sydäninfarkti,
aivohalvaus tai rasitusrintakipua (angina pectoris)
• jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus ja maksan toimintakokeet eivät ole
normalisoituneet
• jos sinulla on porfyriaksi kutsuttu harvinainen veren häiriö, joka esiintyy suvuittain
(perinnöllinen sairaus)
• jos olet allerginen estradiolille tai noretisteronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
(lueteltu kohdassa 6)
• jos olet raskaana tai imetät.
Jos jokin edellä mainituista sairauksista ilmaantuu ensimmäistä kertaa Evorel Sequi ‐hoidon
aikana, lopeta Evorel Sequin käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen
Sinun on käytävä Evorel Sequi ‐hoidon aloittamisen jälkeen lääkärintarkastuksessa
säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Keskustele lääkärin kanssa näiden käyntien
yhteydessä Evorel Sequi ‐hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä. Käy rintojen
seulontatutkimuksissa säännöllisesti lääkärin suosituksen mukaisesti.

Miten Evorel Sequia käytetään
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on
neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus: Yksi Evorel 50 mikrog/24 tuntia ‐laastari kiinnitetään iholle ja vaihdetaan kaksi
kertaa viikossa kahden viikon ajan. Sen jälkeen kiinnitetään Evorel Conti ‐laastari iholle ja
vaihdetaan kaksi kertaa viikossa kahden viikon ajan.
Lääkäri pyrkii määräämään pienimmän oireisiisi tehoavan annoksen mahdollisimman lyhyeksi
aikaa. Keskustele lääkärin kanssa, jos vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko.
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Käyttöohje:
Kiinnitä laastari puhtaalle ja kuivalle iholle vartalolle vyötärön alapuolelle. Ihovoiteet,
suihkusaippua, öljyt, linimentti ja talkki voivat heikentää laastarin kiinnittyvyyttä.
Laastaria ei saa kiinnittää rintoihin eikä niiden lähelle. Laastarin kiinnityskohtaa on
vaihdeltava siten, että samaan kohtaan saa kiinnittää uuden laastarin aikaisintaan viikon
kuluttua.
Laastaria ei saa kiinnittää rikkoontuneelle tai ärtyneelle iholle. Älä kiinnitä laastaria vyötärölle,
koska se voi siinä altistua vaatteiden hankaukselle.
Laastaria ei irroteta kylvyn ja suihkun ajaksi. Jos laastari irtoaa, sen tilalle vaihdetaan heti uusi
laastari. Laastarin vaihtopäivä pidetään kuitenkin ennallaan. Kiinnitä laastari uimapuvun alle,
kun otat aurinkoa.

Laastari poistetaan irrottamalla ensin yksi kulma ja vetämällä sitten koko laastari varovasti irti.
Laastarista iholle mahdollisesti jäävän liiman voi poistaa sormin hankaamalla tai pesemällä
sen pois vedellä ja saippualla, öljyllä tai rasvaisella perusvoiteella.
Suihku, kylpeminen ja liikunta: Tavanomaisten toimintojen, kuten kylpemisen, suihkussa
käynnin ja liikunnan aikana, laastari voi olla paikoillaan. Tarkista näiden toimintojen jälkeen,
ettei laastari ole irronnut. Laastari suositellaan poistettavaksi saunomisen ajaksi ja vaihtopäivä
kannattaa ajoittaa saunapäiväksi.
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Jos unohdat kiinnittää Evorel Sequi ‐laastarin
Kiinnitä uusi laastari mahdollisimman pian. Laastarinvaihtopäivä säilyy kuitenkin ennallaan.
Älä kiinnitä kahta laastaria samanaikaisesti puuttuvaa lääkeannosta korvataksesi. Laastarin
unohtuminen saattaa lisätä läpäisy‐ ja tiputteluvuotojen todennäköisyyttä. Jos sinulla on
kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai
sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan
niitä saa. Seuraavia sairauksia on raportoitu useammin hormonikorvaushoitoa käyttävillä
naisilla kuin sitä käyttämättömillä naisilla:
 rintasyöpä
 kohdun limakalvon kasvuun liittyvät poikkeavuudet (kohdun limakalvon liikakasvu tai
syöpä)
 munasarjasyöpä
 laskimotukokset jaloissa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)
 sydäntauti
 aivohalvaus
 todennäköinen muistamattomuus, jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65 vuoden iässä.
Lisätietoja näistä haittavaikutuksista, lue pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Evorel Sequi
depotlaastarit (estradioli ja estradioli/noretisteroni)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen ja raportointi
Jos sinulla on haittavaikutuksia, kerro lääkärille/hoitajalle tai apteekin henkilökunnalle. Tämä
koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu näissä tiedoissa. Voit myös ilmoittaa
suoraan Fimeaan: www.fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tietoa
lääkkeen turvallisuudesta. Jos sinulla on tuotettamme Evorel Sequi depotlaastarit koskevia
lääketieteellisiä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostilla: drugsafety@consilienthealth.com.
Tuotetta Evorel Sequi depotlaastarit koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä pohjoismaiseen
konttoriimme: infonordic@consilienthealth.com
Tämä potilasinfo ei korvaa pakkausselostetta. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen
valmisteen käyttöä.
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