
PAKENDI INFOLEHT    
Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist. Hoidke see infoleht alles, Teil võib 
olla vaja seda korduvalt lugeda. Lisaküsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või 
apteekriga. 
 
Ravimi nimi 
NorLevo 
 
Tabletid 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus 
Üks tablett sisaldab toimeainena 0,75 mg levonorgestreeli 
Abiained: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, veevaba kolloidne räni, 
magneesiumstearaat. 
 
Ravimgrupp ja ravimi omadused  
Levonorgestreel kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse progestogeenideks ja seda kasutatakse 
rasestumise erakorraliseks vältimiseks. 
 
Tootja 
Cardinal Health France 429 S.A.S 
17, rue de Pontoise 
95520 OSNY 
Prantsusmaa 
 
Müügiloa hoidja: 
Laboratoire HRA Pharma 
15, rue Béranger  
75003 Pariis 
Prantsusmaa 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: 
Nycomed SEFA AS 
Jaama 55B 
63308 Põlva 
Eesti 
 
Näidustused 
Raseduse erakorraline vältimine 72 tunni jooksul pärast suguühet, juhul kui ei kasutatud 
rasestumisvastaseid vahendeid või mehhaaniline rasestumisvastane vahend purunes. 

Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti 
ettekirjutust. 
 
Vastunäidustused 
Ülitundlikkus levonorgestreeli või ravimi koostisse kuuluva mõne abiaine suhtes. 
Maksa ja sapipõie, samuti sapiteede rasked haigused ja kollatõbi. Raseduse ajal tekkinud naha- ja 
limaskestade kollasus (rasedusikterus). Veenihaiguste (nt venoosne trombemboolia) korral.  



Ebaselge põhjusega veritsus tupest.  
Informeerige oma arsti kui teil esineb mõni eelpoolnimetatud vastunäidustustest. 
 
Erihoiatused ohutuks kasutamiseks 
NorLevo kasutamisse tuleb suhtuda kui erakorralisse rasestumisvastasesse meetodisse, sest: 
- NorLevo ei taga alati rasestumise vältimist; 
- NorLevo regulaarse kasutamisega kaasnev liiga suurte hormooniannuste manustamine ei ole 

soovitatav. 
 
NorLevo ei asenda regulaarselt kasutatavat rasestumisvastast meetodit. 
NorLevo ei katkesta juba olemasolevat rasedust. 
 
NorLevo kasutamisel on menstruatsioon tavalise vereeritusega ja saabub reeglina oodataval ajal. 
Ajuti võib menstruatsioon saabuda siiski paari päeva võrra varem või hiljem. Juhul kui pärast 
NorLevo tablettide võtmist viibib menstruatsiooniperiood üle 5 päeva või esineb ebatavaline 
veritsus, tuleb rasedustesti abil veenduda raseduse puudumises. 
 
NorLevo kasutamine ei aita vältida haigestumist sugulisel teel levivatesse haigustesse ja see ei 
asenda ettevaatusabinõusid, mida tuleb kasutada sugulisel teel levivatesse haigustesse 
nakatumisest hoidumiseks. 
 
NorLevo kasutamine ei ole soovitatav, kui Teil on esinenud emakaväline rasedus või munajuhade 
põletik või kui Teil on tegemist mõne tõsise seedetrakti haigusega, mis võib häirida antud ravimi 
imendumist. 
 
Puberteedieas on soovitatav enne NorLevo kasutamist konsulteerida arstiga. 
 
Rasedus ja rinnaga toitmine 
Rasedus:  
NorLevo ei ole mõeldud kasutamiseks raseduse ajal ja see ei katkesta juba olemasolevat rasedust. 
Patsientidel, kellel NorLevo on raseduse ärahoidmisel osutunud ebaefektiivseks, ei ole kliinilistes 
uuringutes leitud mingisugust preparaadi kahjulikku toimet lootele. 
 
Rinnaga toitmine:  
Levonorgestreel eritub rinnapiima. Kui rinnaga toitmise ajal tekib vajadus NorLevo tablettide 
võtmiseks, tuleb last toita vahetult enne tablettide võtmist ja järgmised toitmiskorrad vahele jätta.  

 
Toime reaktsioonikiirusele 
Uuringutes ei ole täheldatud kahjulikku toimet autojuhtimise ja liikuvate masinatega töötamise 
võimele. 
 
Koostoimed teiste ravimitega 
NorLevo kasutamisel samaaegselt teatud krampidevastaste ravimitega (fenobarbitaal, fenütoiin, 
primidoon, karbamasepiin) ja koos rifabutiini, rifampitsiini, griseofulviini ja ritonaviiriga võib 
NorLevo rasestumisvastane toime väheneda.  
 
Kahtluse korral küsige eelnevalt nõu arsti või apteekri käest. 
 



Annustamine 
Rasestumise vältimiseks tuleb ühekorraga sisse võtta kaks tabletti. Tabletid võetakse niipea kui 
võimalik, eelistatavalt esimese 12 tunni jooksul, ent mitte hiljem kui 72 tundi (3 päeva) pärast 
vahekorda. 
 
NorLevo tablette võib kasutada menstruaaltsükli igas faasis. 
 
Pärast NorLevo tablettide võtmist on kuni järgmise menstruatsiooniperioodi alguseni soovitatav 
kasutada mõnda mehhaanilist rasestumisvastast vahendit (kondoom, spermitsiid, pessaar). 
NorLevo tablettide võtmise ajal võib jätkata ka regulaarselt kasutatava suukaudse 
rasestumisvastase preparaadi tarvitamist. 
 
Kui NorLevo tablette võetakse lisaks regulaarselt kasutatavale suukaudsele rasestumisvastasele 
preparaadile, tuleb jätkata viimaste võtmist nii kaua kui ette nähtud. Juhul kui tabletivabal 
perioodil ei teki menstruatsiooni, tuleb rasedustesti abil välistada raseduse esinemine. 
 
Juhul kui Te kolme tunni vältel pärast NorLevo tableti sissevõtmist oksendate, tuleb 
otsekohe sisse võtta kaks uut tabletti. Ravikuuri nõuetekohaseks läbiviimiseks peate te ostma 
veel ühe NorLevo 2 tabletilise pakendi. 
 
NorLevo’t ei tohi võtta sagedamini kui 2 tabletti (1 ravikuur) kuus! 
 
Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust. 
 
Kasutamisjuhend 
Tabletid neelatakse tervelt koos vähese vedelikuga. 
 
Üleannustamine 
Ka mitme NorLevo annuse järjestikusel võtmisel ei ole ägeda üleannustamise nähte täheldatud. 
 
Kõrvaltoimed 
NorLevo kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: 
- iiveldus ja oksendamine; 
- peapööritus, nõrkus, peavalu; 
- kõhuvalu 
- rindade hellus. 
NorLevo kasutamisel võib esineda määrimist ja ebaregulaarset veritsust, mis võivad kesta kuni 
järgmise menstruatsiooniperioodini. 
 
Kõrvaltoimete (ka siin nimetamata) ilmnemisel pöörduge arsti poole. 
 
Säilitamine ja kõlblikkusaeg 
Säilitada toatemperatuuril (15…30°C) originaalpakendis. 
Ärge jätke ravimit laste käeulatusse! 
Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada! 
 
Pakend 
2 tabletti blisterpakendis. 



 
Teksti kaasajastamise kuupäev 
Märts 2003     
 
Infoleht kooskõlastatud: detsember 2005. 
 
 


