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Ta ut Cyclogest® från 
förpackningen

Tvätta händerna noga 
och ta därefter ut 
Cyclogest® vagitoriet 
från förpackningen.

Hur använder du Cyclogest®?

Vad är Cyclogest®? 
Cyclogest® är ett vagitorium som innehåller progesteron – ett naturligt kvinnligt könshormon som främst produceras i 
äggstockarna. Cyclogest® är avsett för kvinnor som behöver extra progesteron i samband med assisterad befruktning.

Efter administration av Cyclogest® i vagina, frigörs progesteron lokalt, tas upp av livmoderslemhinnan och ökar 
din chans att bli gravid samt behålla graviditeten när du behandlas för ofrivillig barnlöshet.

För in Cyclogest®

För att föra in Cyclogest®

i slidan, håll vagitoriet
mellan blygdläpparna och
för in det uppåt och bakåt.
Det kan underlätta att
sitta på huk eller ligga ned.
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Låt vagitoriet verka

Efter insättande av Cyclogest®

smälter vagitoriet långsamt av
kroppsvärmen och frigör gradvis
progesteron som tas upp av
livmoderslemhinnan. Då detta sker
kan man uppleva flytningar men
detta är helt normalt när läkemedel
administreras i slidan. Använd gärna 
ett trosskydd för att skydda dina 
trosor.
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Denna information riktar sig till dig som har fått Cyclogest® utskrivet.

Ta alltid Cyclogest® enligt anvisning
från din läkare eller sköterska.
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Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.

Läs noga igenom bipacksedeln
innan du börjar ta Cyclogest®

Hur förvaras Cyclogest®? 
Förvara Cyclogest® vid högst 30°C.

Om du har glömt att ta Cyclogest®

Din läkare eller sköterska har instruerat dig när du ska ta
Cyclogest®. Rekommenderad dos är två gånger dagligen
– på morgonen och innan sänggående. Om du glömt att
ta Cyclogest® – ta dosen så snart du kommer ihåg det och
fortsätt som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera
för glömd dos.
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Cyclogest (progesteron), 400 mg, vagitorium. Cyclogest är avsett 
för kvinnor som behöver extra progesteron under tiden de genomgår 
behandling i ett program för assisterad befruktning (ART). Progesteron 
verkar på livmoderslemhinnan och hjälper dig att bli gravid och behålla 
graviditeten när du behandlas för infertilitet (ofrivillig barnlöshet). 
Varningar och försiktighet: Var särskilt försiktig och tala omedelbart om 
för läkaren om du drabbas av något av dessa symtom under behandling 
eller några dagar efter sista dosen; smärtor i vaderna eller bröstkorgen, 
plötslig andfåddhet eller upphostning av blod, svår huvudvärk eller 
kräkningar, yrsel, matthet eller förändringar av syn eller tal, svaghet 
eller domning i en arm eller ett ben, förvärrade depressionssymtom. 
Cyclogest kan orsaka yrsel, därför bör fordonsförare och användare av 
maskiner vara försiktiga. Läs noga igenom bipacksedeln innan du 
börjar ta Cyclogest. Den innehåller information som är viktig för 
dig. Om du har ytterligare frågor eller får biverkningar vänd dig till 
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.  
Kontakt: Gedeon Richter Nordics, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. 
Telefon: 08-611 24 00. Medicinsk information: E-post: medinfo.se@
gedeonrichter.eu. Telefon: 08-560 394 76. 
Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2020-04-03.
För mer information se www.fass.se.
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