Produktinformation: ellaOne® 30 mg tablet (ulipristalacetat). Anvendelse: Nødprævention beregnet til
at forebygge graviditet efter ubeskyttet samleje, eller hvis din præventionsmetode har svigtet. ellaOne er
egnet til alle kvinder i den fødedygtige alder (herunder teenagere) og kan tages når som helst i
menstruationscyklus. Dosering: 1 tablet hurtigst muligt og ikke senere end 5 dage (120 timer) efter
ubeskyttet sex eller svigtende prævention. Hvis du kaster op indenfor 3 timer efter du har taget tabletten,
skal du tage en ny tablet hurtigst muligt. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed for ulipristalacetat eller
et af de øvrige indholdsstoffer. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: ellaOne må ikke bruges som
almindelig prævention og beskytter ikke mod seksuelt overførte infektioner. Nødprævention er ikke
effektivt i alle tilfælde. ellaOne kan midlertidigt gøre almindelige hormonbaserede præventionstyper
(såsom p-piller) mindre effektive. Hvis du bruger hormonbaseret prævention, skal du fortætte med dette
efter at have taget ellaOne, men bruge kondom, hver gang du har sex, frem til næste menstruation. Må
ikke bruges sammen med en anden nødpræventionspille, som indeholder levonorgestrel. Der foreligger
nogen dokumentation for, at ellaOne kan være mindre effektivt ved stigende legemsvægt eller body mass
index (BMI), men disse data er utilstrækkelige og ellaOne anbefales fortsat til alle kvinder uanset vægt
eller BMI. Før du tager ellaOne: Kontakt apotekspersonalet, lægen eller sundhedspersonalet, ved
forsinket menstruation, symptomer på graviditet (ømme bryster, morgenkvalme), ved svær astma eller
alvorlig leversygdom. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager/har taget (inden for de
seneste 4 uger): Medicin til behandling af epilepsi, tuberkulose, hiv, svampeinfektioner, naturlægemidler,
der indeholder perikon (Hypericum perforatum). Efter du har taget ellaOne: Kontakt lægen, hvis du bliver
gravid. Indeholder laktose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Graviditet: Bør ikke
anvendes. ellaOne afbryder ikke en graviditet, hvis du allerede er gravid. Amning: Du må ikke amme i en
uge efter at have taget ellaOne. Frugtbarhed: ellaOne påvirker ikke din frugtbarhed fremover. Hvis du
har ubeskyttet sex, efter at du har taget ellaOne, vil det ikke forhindre graviditet. Brug kondom frem til
menstruation. Trafikfarlighed: Hvis du bliver svimmel, døsig, får sløret syn og/eller manglende
koncentration efter at have taget ellaOne, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Bivirkninger:
Almindelige: Kvalme, mavesmerter eller ubehag, opkastning. Smertefuld menstruation, smerter i
bækkenet, ømhed i brystet. Hovedpine, svimmelhed, humørsvingninger. Muskelsmerter, rygsmerter,
træthed. Ikke almindelige: Diarré, halsbrand, luft i maven, tør mund. Usædvanlig eller uregelmæssig,
kraftig/længerevarende menstruation, præmenstruelt syndrom, vaginal irritation eller udflåd, nedsat eller
øget sexlyst. Hedeture. Appetitændringer, følelsesmæssig forstyrrelse, angst, ophidselse, søvnbesvær,
søvnighed, migræne, synsforstyrrelser. Influenza. Akne, hudlæsioner, kløe. Feber, kulderystelser, alment
ubehag. Sjældne: Smerter eller kløe i kønsorganerne, smerter under samleje, brist af cyste på
æggestokkene, usædvanligt svag menstruation. Manglende koncentration, svimmelhed, rysten,
desorientering, besvimelse. Usædvanlig fornemmelse i øjet, rødt øje, lysfølsomhed. Tør hals,
smagsforstyrrelser. Kløende udslæt, tørst. Pakning: 1 stk. Læs indlægssedlen i pakningen
omhyggeligt. Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk,
email: info@takeda.dk.
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