
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJAL 
 

POSTINOR-DUO, 750 mikrogrammi tabletid 
 

Levonorgestreel 
 
Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama 

POSTINOR-DUO´t täpselt juhistele vastavalt. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles 

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis ravim on POSTINOR-DUO ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne POSTINOR-DUO võtmist 
3. Kuidas POSTINOR-DUO´t võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Kuidas POSTINOR-DUO´t säilitada 
6. Lisainfo 
 
 
1. MIS RAVIM ON POSTINOR-DUO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
POSTINOR-DUO on suukaudne rasestumisvastane vahend raseduse vältimiseks eriolukordades ehk 
niinimetatud “hädaabi”- ehk SOS-pill.  
Tabletid tuleb sisse võtta mitte hiljem kui 72 tunni jooksul pärast kaitsmata vahekorda või pärast 
rasestumisvastase meetodi ebaõnnestumist. 
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE POSTINOR-DUO VÕTMIST 
 
Ärge võtke POSTINOR-DUO´t: 
- kui te olete allergiline (ülitundlik) levonorgestreeli või POSTINOR-DUO mõne muu koostisosa suhtes. 
- kui teil on raske maksahaigus või äge porfüüria (teatud ainevahetushaigus). 
- kui te olete rase või arvate, et võite juba olla rase. 
- kui esineb ebaselge põhjusega vereeritus tupest. 
 
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga POSTINOR-DUO: 
- Kui rasestute pärast selle ravimi võtmist, konsulteerige oma arstiga. Ei ole teada, et POSTINOR-DUO oleks 

avaldanud kahjulikku toimet lootele, kuid arst peab kontrollima raseduse kulgu (et välistada emakaväline 
rasedus).  

- Te peate oma arstiga konsulteerima viivitamatult, kui teil tekib kõhuvalu või kui teil on varasemalt esinenud 
emakaväliseid rasedusi, väikese vaagna elundite operatsioone või põletikulisi haigusi.  

- Pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui teil esineb alakõhuvalu ning ka 3…4 nädala möödudes juhul, kui 
viimane menstruatsioon oli ebaharilikult kerge või lühike, rohke või puudus või kui on tekkinud muud 
kahtlused. 

- Rasked seedetrakti haigused, nagu Crohn’i tõbi, võivad vähendada POSTINOR-DUO imendumist ja 
efektiivsust. 
 



Korduv POSTINOR-DUO manustamine sama menstruatsioonitsükli jooksul ei ole soovitatav, kuna see võib esile 
kutsuda menstruatsioonitsükli häireid. 
 
Pärast POSTINOR-DUO kasutamist pöörduge oma arsti poole regulaarse kontratseptsiooni meetodi soovituste 
saamiseks. 
POSTINOR-DUO ei ole regulaarseks kasutamiseks mõeldud rasestumisvastane meetod. 
POSTINOR-DUO, nagu ka teised suukaudsed rasestumisvastased ravimid, ei kaitse teid sugulisel teel levivate 
haiguste eest. 
 
Kuidas muutub menstruaaltsükkel pärast POSTINOR-DUO kasutamist? 
Enamusel naistest algab järgmine menses õigel ajal, kuid mõnel juhul on kirjeldatud mõnepäevast erinevust 
(veidi varem või hiljem).  
Kui menses hilineb üle 5 päeva või kui see ilmub õigel ajal, aga on ebaharilik või kui kahtlustate rasedust muul 
põhjusel (enesetunde oluline muutus, iiveldus, oksendamine, rindade hellus jne), pöörduge oma arsti poole. 
 
Võtmine koos teiste ravimitega 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, 
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.  
Mõned ravimid vähendavad POSTINOR-DUO tablettide efektiivsust, kui neid kasutatakse samaaegselt:  
epilepsia ravimid, seeninfektsioonide ravimid, tuberkuloosiravimid (rifampitsiin), HIV-nakkuse ravimid, 
seedetrakti haavandite ravimid, immuunsüsteemi allasuruvad ravimid (allergiaravimid), antibiootikumid ja 
mõned taimsed ravimid (naistepuna). 
 
POSTINOR-DUO võtmine koos toidu ja joogiga 
POSTINOR-DUO´t võib võtta söögiaegadest sõltumata.  
 
Rasedus ja imetamine 
POSTINOR-DUO´t ei kasutata juhul, kui olete juba rase. Ravim ei katkesta tekkinud rasedust.  
Kui te rasestute isegi pärast selle ravimi õiget kasutamist, ei ole uuringutele vastavalt teada, et ravimi 
koostisosad oleksid avaldanud kahjulikku mõju lootele. 
 
Levonorgestreel (POSTINOR-DUO toimeaine) eritub rinnapiima. Ravimi kasutamine vähendab rinnapiima 
hulka.  
Kui toidate last rinnaga, võtke POSTINOR-DUO tabletid pärast rinnaga toitmist. 
Kuigi see ei ole lapsele ohtlik, on soovitatav rinnaga toitmise ajal POSTINOR-DUO´t mitte kasutada.  
Kui selleks on siiski vajadus, võtke tablette kohe pärast rinnaga toitmist, sel moel vähendate toimeaine hulka 
rinnapiimas.  
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
POSTINOR-DUO ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Oluline teave mõningate POSTINOR-DUO koostisainete suhtes 
POSTINOR-DUO tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati ning seda tuleb arvesse võtta, kui teil on 
laktoositalumatus.  
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga. 
 
 
3. KUIDAS POSTINOR-DUO´T VÕTTA 
 
Võtke POSTINOR-DUO tabletid niipea kui võmalik, kuid mitte hiljem kui 72 tundi pärast kaitsmata 
seksuaalvahekorda.  



(Vt lõik „Millal POSTINOR-DUO´t kasutada ja kui efektiivne see ravim on“). 
Kui te oksendate kolme tunni jooksul pärast tablettide võtmist, peate koheselt võtma uued 2 tabletti. Pärast 
„hädaabi pillide“ võtmist, peate kasutama barjäärimeetodi tüüpi rasestumisvastast vahendit (kondoom) kuni 
järgmise mensese ilmumiseni.  
POSTINOR-DUO tablettide kasutamine ei ole vastunäidustuseks regulaarse hormonaalse rasestumisvastase 
vahendi kasutamise jätkamisele. 
 
POSTINOR-DUO´t ei ole soovitatav lastel kasutada. 
 
Millal POSTINOR-DUO´t kasutada ja kui efektiivne see ravim on  
 
POSTINOR-DUO tablette võib kasutada ükskõik millal menstruaaltsükli jooksul. POSTINOR-DUO´t ei tohi 
kasutada sagedamini kui 2 tabletti ühes menstruaaltsüklis, et vältida võimalikke menstruaaltsükli häireid. On 
tõestatud, et POSTINOR-DUO hoiab ära vähemalt 84% oodatavatest rasedustest, kui seda võetakse kuni 72 
tunni jooksul pärast kaitsmata vahekorda.  
Ravimi efektiivsus on oluliselt madalam, kui seda kasutatakse 72 kuni 120 tunni jooksul pärast kaitsmata 
seksuaalvahekorda. 
 
Hädaabi kontratseptsioon on juhuslik meetod ja ei tohi mingil juhul asendada regulaarset rasestumisvastast 
meetodit.  
Kui POSTINOR-DUO tablettide korduv kasutamine osutub vajalikuks, peaksite pöörduma oma arsti poole nõu 
saamiseks regulaarselt kasutatavate suukaudsete rasestumisvastaste ravimite osas ja retsepti saamiseks. 
 
Hädaabi kontratseptsioon ei väldi alati raseduse kujunemist. Kui kaitsmata seksuaalvahekorra aeg ei ole täpselt 
teada või kui naine on olnud kaitsmata vahekorras rohkem kui 72 tundi tagasi sama menstruaaltsükli jooksul, 
võib olla toimunud rasestumine.  
Kui menstruatsiooni algus viibib enam kui 5 päeva või esineb ebatavaline vereeritus või kui mingil muul 
põhjusel kahtlustatakse rasedust, tuleb enne POSTINOR-DUO kasutamist rasedus välistada. 
 
Kui pärast ravi POSTINOR-DUO´ga ilmneb rasedus, tuleb kaaluda ka emakavälise raseduse võimalust, eriti 
nendel naistel, kellel esineb valu kõhu või vaagnaelundite piirkonnas, kollaps või kellel on anamneesis 
emakavälist rasedust, Fallot-juhade operatsioone või vaagnaelundite põletikulisi haigusi. 
 
Kui te võtate POSTINOR-DUO´t rohkem kui ette nähtud 
POSTINOR-DUO tablette tuleb võtta vastavalt arsti ettekirjutusele. Ärge võtke rohkem kui kaks tabletti korraga, 
kuna see ei paranda ravimi efektiivsust.  
Ravimit ei ole soovitatav kasutada sagedamini kui 1 kord sama menstruatsioonitsükli jooksul. 
Üleannustamine põhjustab iiveldust ja vereeritust emakast.  
Üleannustamise korral pöörduge koheselt arsti poole! 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi ksutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka POSTINOR-DUO põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 

• Iiveldus peagi pärast selle ravimi sissevõtmist. 
• Oksendamine pärast selle ravimi sissevõtmist. 

Kui teil esines iiveldus, vaadake lõiku „Mida teha, kui teil tekib iiveldus (või oksendamine)?“ 



• Menstruaalveritsuse iseloomu muutus. Enamikul naistest tekib menstruatsioon oodatud ajal, kuid mõnel 
juhul võib see hilineda või alata tavapärasest varem. Kuni järgmise menstruaaltsükli alguseni võib 
esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist. Kui menstruatsioon on hilinenud rohkem kui 5 päeva või 
on ebatavaline (väga kerge/raske), pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole. 

• Pärast ravimi sissevõtmist võib teil esineda rindade hellust, peavalu, alakõhuvalu, kõhulahtisust, 
pearinglust, väsimust. Nimetatud sümptomid peaksid leevenduma mõne päeva jooksul. 

 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes 
ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 
 
 
5. KUIDAS POSTINOR-DUO´T SÄILITADA 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage POSTINOR-DUO´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu 
viimasele päevale. 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas 
hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. LISAINFO 
 
Mida POSTINOR-DUO sisaldab: 
- Toimeaine on levonorgestreel, 750 mikrogrammi ühes tabletis. 
- Abiained on kartulitärklis, maisitärklis, kolloidne ränidioksiid, veevaba, magneesiumstearaat, talk, 

laktoosmonohüdraat. 
 
Kuidas POSTINOR-DUO välja näeb ja pakendi sisu 
Kaks valget tabletti, diameetriga 5 mm, pakitud blisterpakendisse ja pappkarpi. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Gedeon Richter Plc. 
1103 Budapest X. 
Gyömrői út 19-21 
Ungari 
 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
Richter Gedeon Eesti filiaal 
Kitsas 8  
51003 Tartu 
Tel/Fax: + 372 742 7056 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2009 
 



 
Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale: 
Vastavalt uuringule “Low dose mifeprostone and two regimens of levonorgestrel for emergency 
contraception: a WHO multicentre randomised trial” on Postinor efektiivne ka annustamisel 750 
mikrogrammi (1 tablett korraga) eraldi annustena 12-tunnise intervalliga (varem kasutusel olnud 
annustamisskeem). (Lancet, vol. 360 number 9348, 07.12. 2002) 
 


