
PATIENTINFORMATION

Behandling med 
Utrogestan® (progesteron) 
i samband med provrörs- 
befruktning (IVF-behandling)

Denna patientinformation har du  
fått av din läkare/sjuksköterska.



Vad är Utrogestan®? 
Utrogestan® innehåller det naturliga kvinnliga 
könshormonet progesteron, samma hormon som 
dina äggstockar producerar efter ägglossning.

Vilken funktion har Utrogestan®?
Utrogestan® ges till kvinnor som behöver extra 
progesteron under den tid de genomgår IVF-
behandling (assisterad befruktning). Progesteron 
behövs för att livmoderslemhinnan ska blir mottaglig 
för ett befruktat ägg och är en förutsättning för 
graviditet. Efter ägguttaget är produktionen av 
progesteron inte alltid tillräcklig för att ett embryo 
ska kunna implanteras i livmoderslemhinnan. 
Därför måste din kropp kompletteras med 
progesteron, som ges i slidan. 

Äggledare

Slemhinna

Embryo

Äggledare

Äggstock

Utrogestan® kapsel 
med progesteron

När kapseln har 
lösts upp i slidan 
transporteras 
progesteron till 
livmoderslemhinnan.
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Några tips vid behandling med Utrogestan®
Införseln av vaginalkapseln utförs bäst i ryggläge 
med lätt uppdragna ben.

Inom 3-4 minuter löses kapseln upp i slidan och 
progesteronet har tagits upp i livmodern. Därefter  
kan övriga innehållsämnen som Utrogestan® 
består av (bl.a. solrosolja) läcka ut och ge 
flytningar. Detta är helt normalt och du bör därför 
använda trosskydd under hela behandlingstiden.

Så här använder du  
Utrogestan®
Observera! Utrogestan® innehåller sojalecitin.  
Om du är allergisk mot jordnötter eller soja,  
ska du inte använda detta läkemedel.

Utrogestan® är en mjuk vaginalkapsel som innehåller 
200 mg progesteron. 

Behandling med Utrogestan® inleds på dagen för 
embryoöverföring.

Utrogestan ska införas tre gånger dagligen; på 
morgonen, vid lunchtid och vid läggdags, alternativt 
enbart på morgonen och kvällen, enligt din läkares 
anvisningar. Vaginalkapseln ska införas i slidan så 
djupt som möjligt.  

Fullfölj behandlingen enligt din läkares anvisning.

Morgon Lunch Kväll
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Vad ska jag göra om jag glömt att använda 
Utrogestan®?
Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du 
kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos 
ska du i stället hoppa över den glömda dosen. Ta inte 
dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Utrogestan® orsaka 
biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 
Biverkningar som kan förekomma är flytningar, blödning 
från slidan och klåda.

Läs bipacksedel
Följ alltid de instruktioner läkaren har gett dig. Mer 
information finns i bipacksedeln. Läs noga igenom den.

Kan Utrogestan® användas på andra 
indikationer?
Ja, progesteron som finns i Utrogestan® kan också 
vara godkänt för att behandla andra tillstånd som 
inte nämns i den här patientinformationen. 

Vad ska jag göra om jag använt för stor 
mängd av Utrogestan®?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om 
t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta 
läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen 
(tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 
Vid överdosering kan du kan drabbas av yrsel 
eller trötthet.
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Box 30070, 200 61 Limhamn, Sverige • 040 295 200 
www.besins-healthcare.se • info.nordics@besins-healthcare.com

Egna anteckningar

Kontaktuppgifter

Utrogestan® (mikroniserat progesteron) 200 mg mjuk vaginalkapsel. Vad Utrogestan används för: 
Utrogestan kan användas i samband med provrörsbefruktning (IVF-behandling) för att hjälpa dig att 
bli gravid. Använd inte Utrogestan: om du är allergisk (överkänslig) mot soja, om du är allergisk 
mot progesteron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (Övriga innehållsämnen är 
solrosolja och sojalecitin. Övriga innehållsämnen i kapselhöljet är gelatin, glycerol, titandioxid (E171) 
och vatten.). Om du har en svår leversjukdom, om du har blödning från slidan vars orsak är okänd,  
om du har bröstcancer eller cancer i könsorganen, om du har tromboflebit (en blodpropp i ytlig ven), 
om du har eller har haft blodpropp i en ven (trombos), t.ex. i benen (djup ventrombos) eller i lungorna 
(lungemboli), om du har hjärnblödning, om du har en sällsynt ärftlig blodsjukdom som kallas porfyri, 
om du är gravid men fostret har dött i livmodern (uteblivet missfall). Biverkningar: flytning från 
slidan, blödning från slidan, klåda. Varningar och försiktighet: Utrogestan ska användas under 
de tre första graviditetsmånaderna. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder 
Utrogestan. Utrogestan är inte ett preventivmedel. Om du tror att du kan ha fått ett missfall bör 

du rådgöra med läkare eftersom behandlingen med Utrogestan i så fall behöver avslutas.  
Läs bipackssedeln noga innan du startar din behandling med Utrogestan®


