
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite III 

Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisten kohtien 
muutokset 

 
 
Huomautus: 

 
Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisten kohtien muutokset on sovittu 
lausuntopyyntömenettelyssä. 

Direktiivin 2001/83/EY III osaston 4 luvun mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
voivat tämän jälkeen tarpeen mukaan päivittää tuotetiedot yhteistyössä viitejäsenvaltion kanssa. 
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Osa A: paikallisesti käytettävät lääkevalmisteet, jotka sisältävät 0,01 
painoprosenttia (w/w) estradiolia (liite I) 

 

 

[Tuotetiedot on muutettava lisäämällä, korvaamalla tai poistamalla tekstiä tarpeen mukaan, jotta ne 
vastaavat seuraavia sanamuotoja] 

 

I. Valmisteyhteenveto 

 
Kohta 4.1  Käyttöaiheet 

 
[Käyttöaihetta koskeva teksti on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä] 

 
Vaihdevuodet ohittaneiden naisten estrogeenin puutoksesta johtuvan emättimen atrofian 
hoito. 
 

Kohta 4.2 Annostus ja antotapa 
 

[Tässä kohdassa oleva teksti on korvattava seuraavalla tekstillä] 
 
Postmenopausaalisten oireiden hoito aloitetaan ja sitä jatketaan käyttämällä pienintä 
tehoavaa annosta mahdollisimman lyhyen ajan (ks. myös kohta 4.4). 
 
Antoreitti: emätinvoide 
 
[kauppanimi] annostellaan emättimeen asettimella. 
 
Yksi asettimellinen (2 grammaa) voidetta annostellaan ennen nukkumaanmenoa. 
Ensimmäisellä hoitoviikolla [kauppanimi]-valmistetta käytetään joka toinen päivä eli 48 
tunnin välein ja sen jälkeen kahdesti viikossa (ylläpitoannos). Asetin on puhdistettava 
lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. 
 
Hoito voidaan aloittaa minä tahansa sopivana päivänä. 
 
Hoidon enimmäiskesto on neljä viikkoa. 
 
Pitkittyneen hoidon ja toistuvien hoitojaksojen turvallisuutta kohdun limakalvoille ei tunneta. 
Koska [kauppanimi]-hoito aiheuttaa systeemistä altistusta, yli neljä viikkoa kestävää hoitoa 
ei suositella. Jos oireet jatkuvat yli neljä viikkoa, on harkittava vaihtoehtoisia hoitoja. 
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Jos odottamatonta verenvuotoa ilmenee, [kauppanimi]-hoito on keskeytettävä, kunnes 
verenvuodon syy on selvitetty (tietoa turvallisuudesta kohdun limakalvoille on kohdassa 4.4). 
 
Jos annos unohtuu, se on otettava heti muistettaessa. Kaksinkertaisia annoksia on vältettävä. 
 
Yli 65-vuotiaiden naisten hoidosta on vain vähän tietoa. 
 

Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
 

[Tässä kohdassa oleva teksti on korvattava seuraavalla tekstillä] 
 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa: 

- todettu, aiemmin sairastettu tai epäilty rintasyöpä 

- todetut estrogeenista riippuvat pahanlaatuiset kasvaimet tai niiden epäily (esim. 
kohdun limakalvon syöpä) 

- diagnosoimaton sukuelinverenvuoto 

- hoitamaton kohdun limakalvon hyperplasia 

- aiemmin sairastettu tai nykyinen laskimotromboembolia (syvä laskimotromboosi tai 
keuhkoembolia) 

- tunnettu trombofiilinen sairaus (esim. C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin 
puutos, ks. kohta 4.4) 

- aktiivinen tai äskettäin sairastettu valtimon tromboembolinen sairaus (esim. 
rasitusrintakipu tai sydäninfarkti) 

- akuutti tai aiempi maksasairaus, mikäli maksan toiminta ei toimintakokeiden 
perusteella ole palautunut normaaliksi 

- tunnettu yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille 

- porfyria. 

 
Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 
[Kaikki tämän kohdan nykyiset tekstit on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä] 

 

Postmenopausaalisten oireiden hormonikorvaushoito voidaan aloittaa vain, jos oireet 
heikentävät elämänlaatua. Hyödyt ja riskit on aina arvioitava huolellisesti vähintään kerran 
vuodessa, ja hormonikorvaushoitoa jatketaan vain niin kauan kuin hyödyt ovat suuremmat 
kuin riskit. 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää potilailla, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä 
hormonikorvaushoitoa. 

[kauppanimi]-hoidon aikana estradiolin pitoisuus plasmassa ylittää tilapäisesti jokaisen 
annostelun jälkeen vaihdevuodet ohittaneiden naisten fysiologisen pitoisuuden. Siksi hoidon 
kesto on turvallisuussyistä rajoitettu neljään viikkoon. Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia 
on valvottava. 
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Lääkärintarkastus ja seuranta 

Ennen hormonihoidon aloittamista tai uudelleen aloittamista on selvitettävä potilaan 
täydellinen henkilökohtainen anamneesi ja sukuanamneesi. Lääkärintarkastus (mukaan 
lukien sisätutkimus ja rintojen tutkimus) tehdään anamneesin, vasta-aiheiden ja käyttöä 
koskevien varoitusten pohjalta. Hoidon aikana on suositeltavaa tehdä ajoittaisia 
terveystarkastuksia, joiden aikataulu ja luonne määräytyvät potilaskohtaisesti. Naisille on 
neuvottava, millaisista rinnoissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava lääkärille tai 
sairaanhoitajalle. Tutkimukset, joissa käytetään asianmukaisia kuvantamismenetelmiä, kuten 
mammografiaa, on tehtävä hyväksyttyjen seulontakäytäntöjen mukaisesti ja mukautettava 
yksilöllisiin kliinisiin tarpeisiin. 

[kauppanimi]-valmisteen farmakokineettinen profiili osoittaa, että estradioli imeytyy 
systeemisesti hoidon aikana ja pitoisuudet ylittävät tilapäisesti vaihdevuodet ohittaneiden 
naisten pitoisuudet (ks. kohta 5.2). Koska kyse on hormonikorvaushoitovalmisteesta, 
seuraavat seikat on huomioitava: 

 

Valvontaa vaativat sairaudet 

 

Potilasta on seurattava tarkasti, jos hänellä on parhaillaan tai on ollut jokin seuraavista 
sairauksista ja/tai jos sairaus on pahentunut raskauden tai aiemman hormonihoidon aikana. 
On otettava huomioon, että nämä sairaudet saattavat uusiutua tai pahentua estrogeenihoidon 
aikana. Tämä koskee erityisesti seuraavia sairauksia: 

 

- leiomyooma (kohdun lihaskasvain) tai endometrioosi 

- tromboembolisten sairauksien riskitekijät (ks. jäljempänä) 

- estrogeenista riippuvan kasvaimen riskitekijät, esim. ensimmäisen asteen 
perinnöllisyys rintasyövälle 

- hypertensio 

- maksasairaudet (esim. maksa-adenooma) 

- diabetes mellitus, johon liittyy tai ei liity verisuonimuutoksia 

- sappikivitauti 

- migreeni tai (kova) päänsärky 

- yleistynyt punahukka (SLE) 

- aiempi kohdun limakalvon liikakasvu (ks. jäljempänä) 

- epilepsia 

- astma 
- otoskleroosi. 

 

[kauppanimi]-hoidon aikana estradiolin pitoisuus plasmassa ylittää jokaisen annostelun 
jälkeen vaihdevuodet ohittaneiden naisten fysiologisen pitoisuuden. Siksi hoidon kesto on 
turvallisuussyistä rajoitettu neljään viikkoon. Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia on 
valvottava. 
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[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää potilailla, jotka saavat samanaikaisesti systeemistä 
hormonikorvaushoitoa. 

 

Syyt hoidon välittömään keskeyttämiseen 

Hoito on lopetettava, jos vasta-aiheita ilmenee, sekä seuraavissa tilanteissa: 

- keltaisuus tai maksan toimintahäiriö 

- verenpaineen merkittävä nousu 

- uusi migreenityyppisen päänsäryn puhkeaminen 

- raskaus. 

Kohdun limakalvon liikakasvu ja karsinooma 

Naiset, joiden kohtua ei ole poistettu ja joilla on tuntemattomasta syystä johtuvaa 
epänormaalia verenvuotoa, sekä naiset, joiden kohtua ei ole poistettu ja jotka ovat saaneet 
aiemmin pelkkää estrogeenihoitoa, on tutkittava erityisen tarkasti, jotta endometriumin 
hyperstimulaatio tai pahanlaatuiset muutokset voidaan sulkea pois ennen [kauppanimi]-
hoidon aloittamista. 

Kohdun limakalvon liikakasvun ja karsinooman riski kasvaa naisilla, joiden kohtua ei ole 
poistettu, kun pelkkää estrogeenia annetaan pitkäaikaisesti. Ilmoitettu kohdun limakalvon 
syöpäriski pelkkää systeemistä estrogeenia saavilla on 2–12 kertaa suurempi kuin niillä, jotka 
eivät käytä estrogeenia. Riskin suuruus määräytyy hoidon keston ja estrogeeniannoksen 
mukaan. Hoidon lopettamisen jälkeen riski säilyy koholla vähintään 10 vuotta. 

Pitkäaikaisen (yli vuoden kestävän) tai toistuvan paikallisesti emättimeen annetun 
estrogeenihoidon turvallisuus kohdun limakalvoille on epävarmaa. Siksi hoito on arvioitava 
uudelleen ennen kuin neliviikkoinen [kauppanimi]-hoitojakso toistetaan. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä mahdollisiin kohdun limakalvon liikakasvun tai karsinooman oireisiin. 

Jos verenvuotoa tai tiputteluvuotoa ilmenee hoidon aikana, syy on selvitettävä ja tarvittaessa 
on otettava koepala kohtuontelosta, jotta endometriumsyöpä voidaan sulkea pois. 

Naisia on neuvottava ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos [kauppanimi]-hoidon aikana ilmenee 
verenvuotoa tai tiputteluvuotoa. 

Pelkkä estrogeenistimulaatio saattaa aiheuttaa jäljellä olevien endometrioosipesäkkeiden 
muuntumisen pahanlaatuisiksi tai syövän esiasteiksi. Siksi on noudatettava varovaisuutta, 
kun tätä valmistetta käytetään naisille, joiden kohtu on poistettu endometrioosin vuoksi 
erityisesti silloin, kun heillä tiedetään olevan endometrioosin jäännöskasvaimia. 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 
Rintasyöpä 

Näyttö viittaa siihen, että rintasyövän riski kasvaa naisilla, jotka saavat yhdistettyä 
estrogeeni- ja progestageenihoitoa, ja mahdollisesti myös naisilla, jotka saavat pelkkää 
estrogeenikorvaushoitoa. Riskin suuruus määräytyy hormonikorvaushoidon keston mukaan. 

WHI-tutkimuksessa ei todettu rintasyöpäriskin suurenemista naisilla, joiden kohtu oli 
poistettu ja jotka saivat pelkkää estrogeenikorvaushoitoa. Havainnoivissa tutkimuksissa on 
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ilmoitettu lähinnä pientä rintasyöpäriskin lisääntymistä, ja riski on ollut huomattavasti 
pienempi kuin estrogeenin ja progestageenin yhdistelmävalmisteiden käyttäjillä. 

Riski suurenee muutaman vuoden käytön jälkeen, mutta palautuu lähtötasolle muutamassa 
(enintään viidessä) vuodessa hoidon lopettamisen jälkeen. 

Rintasyöpäriskin ja paikallisesti emättimeen annetun estrogeenihoidon välinen yhteys on 
epävarma. 

Hormonikorvaushoito ja erityisesti estrogeenin ja progestageenin yhdistelmähoito lisää 
rinnan tiiviyttä, mikä saattaa vaikeuttaa rintasyövän radiologista havaittavuutta 
mammografiakuvista. 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 

Munasarjasyöpä 

Munasarjasyöpä on huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pitkäaikainen (vähintään 
5–10 vuotta kestävä) pelkkä estrogeenikorvaushoito on yhdistetty hieman suurentuneeseen 
munasarjasyövän riskiin. Jotkin tutkimukset, kuten WHI-tutkimus, viittaavat siihen, että 
yhdistelmävalmisteiden pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa vastaavan tai hieman 
pienemmän riskin (ks. kohta 4.8). 

Munasarjasyöpäriskin ja paikallisesti emättimeen annetun estrogeenihoidon välinen yhteys 
on epävarma. 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 

Laskimotromboembolia 

Hormonikorvaushoitoon liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian eli syvän 
laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. Tällaisten tapahtumien todennäköisyys on suurin 
ensimmäisen hormonikorvaushoitovuoden aikana. 

Potilailla, joilla on tunnettu tromboottinen taipumus, on suurentunut laskimotromboembolian 
riski, ja hormonikorvaushoito saattaa suurentaa tätä riskiä entisestään. Siksi 
hormonikorvaushoito on vasta-aiheinen näillä potilailla (ks. kohta 4.3). 

Laskimotromboembolian yleisesti tunnettuja riskitekijöitä ovat esimerkiksi estrogeenien 
käyttö, korkea ikä, suuret leikkaukset, pitkittynyt immobilisaatio, liikalihavuus (BMI > 30 
kg/m2), raskaus tai lapsivuodeaika, yleistynyt punahukka (SLE) ja syöpä. Suonikohjujen ja 
laskimotromboembolian mahdollisesta yhteydestä ei ole yksimielisyyttä. 

Laskimotromboembolian ja paikallisesti emättimeen annetun estrogeenihoidon välinen 
yhteys on epävarma. 

Kaikilla leikatuilla potilailla on harkittava laskimotromboemboliaa ennalta ehkäiseviä toimia, 
kuten aina leikkauksen jälkeen. Jos elektiivistä leikkausta tiedetään seuraavan pitkittynyt 
immobilisaatio, suositellaan hormonikorvaushoidon keskeyttämistä väliaikaisesti 4–6 
viikkoa ennen leikkausta. Hoitoa ei saa aloittaa uudelleen ennen kuin potilas on täysin 
liikkeellä. 

Naisille, joilla ei itsellään ole ollut laskimotromboembolioita mutta joiden ensimmäisen 
asteen sukulaisella on ollut nuorena tromboosi, voidaan ehdottaa seulontaa, kun seulonnan 
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rajoitukset on selitetty huolellisesti (vain osa tromboosille altistavista tekijöistä voidaan 
tunnistaa seulonnalla). 

Hormonikorvaushoito on vasta-aiheinen, jos potilaalla on todettu perinnöllinen 
tromboositaipumus tai jos tromboositaipumus on vakava (esim. antitrombiinin, S-proteiinin 
tai C-proteiinin puutos tai puutosten yhdistelmä). 

Hormonikorvaushoidon hyöty-haittasuhde on arvioitava huolellisesti naisilla, jotka saavat 
ennestään pitkäaikaista antikoagulanttihoitoa. 

Jos laskimotromboembolia kehittyy hoidon aloittamisen jälkeen, lääkehoito on 
keskeytettävä. Potilaita on neuvottava ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos heillä 
esiintyy mahdollisia tromboembolian oireita (esim. kivuliasta turvotusta jalassa, äkillistä 
rintakipua tai hengenahdistusta). 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 

Sepelvaltimotauti 

Satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista ei ole saatu näyttöä siitä, että estrogeenin ja 
progestageenin yhdistelmähoito tai pelkkä estrogeeni auttaisi ehkäisemään sydäninfarkteja 
naisilla, joilla on sepelvaltimotauti tai joilla ei ole sepelvaltimotautia. 

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimustietojen mukaan sepelvaltimotaudin riski ei ollut 
suurentunut naisilla, joille oli tehty kohdunpoisto ja jotka saivat pelkkää estrogeenihoitoa. 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 

Iskeeminen aivohalvaus 

Estrogeenin ja progestageenin yhdistelmähoitoon sekä pelkkään estrogeenihoitoon liittyy 
jopa 1,5-kertainen iskeemisen aivohalvauksen riski. Ikä tai vaihdevuosista kuluneen ajan 
pituus eivät muuta suhteellista riskiä. Koska aivohalvauksen lähtötason riski on kuitenkin 
erittäin ikäsidonnainen, hormonikorvaushoitoa saavien naisten yleinen aivohalvausriski 
nousee iän myötä. 

Iskeemisen aivohalvauksen ja paikallisesti emättimeen pieninä annoksina annetun 
estrogeenihoidon välinen yhteys on epävarma. 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

 

Muut sairaudet 
Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteen kerääntymistä, joten potilaita, joilla on sydämen tai 
munuaisten toimintahäiriö, on tarkkailtava huolellisesti. 

Hypertriglyseridemiaa sairastavia naisia on seurattava tarkasti estrogeenikorvaushoidon tai 
hormonikorvaushoidon aikana, koska heillä on ilmoitettu harvoissa tapauksissa 
estrogeenihoidon yhteydessä plasman triglyseridipitoisuuden voimakasta nousua, joka on 
johtanut haimatulehdukseen. 
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Olemassa olevan hypertriglyseridemian ja paikallisesti emättimeen pieninä annoksina 
annetun estrogeenihoidon välinen yhteys on epävarma. 

Estrogeenit lisäävät tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrää ja siten myös 
kilpirauhashormonin kokonaismäärää veressä (mitattuna valkuaisaineeseen sitoutuneella 
jodilla (PBI)), tyroksiinin (T4) pitoisuuksia (pylväskromatografinen tai radioimmunologinen 
määritys) tai trijodityroniinin (T3) pitoisuuksia (radioimmunologinen määritys). T3:n resiinin 
takaisinotto vähentyy, heijastaen kohonnutta TBG:tä. Vapaan T4:n ja vapaan T3:n 
pitoisuudet eivät muutu. Muiden sitovien proteiinien, kuten kortikosteroideja sitovan 
globuliinin (CBG) ja sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG), pitoisuudet 
seerumissa voivat nousta ja lisätä kortikosteroidien ja sukupuolisteroidien määrää veressä. 
Vapaiden tai biologisesti aktiivisten hormonien pitoisuudet eivät muutu. Muiden plasman 
proteiinien (angiotensinogeenin/reniinisubstraatin, alfa-1-antitrypsiinin ja seruloplasmiinin) 
pitoisuudet saattavat nousta. 

Hormonikorvaushoito ei paranna kognitiivista suorituskykyä. WHI-tutkimuksesta on saatu 
joitain todisteita todennäköisen dementian riskin suurenemisesta naisilla, jotka aloittavat 
jatkuvan yhdistelmähoidon tai pelkän estrogeenikorvaushoidon yli 65-vuotiaina. 

Joissakin harvoissa tapauksissa hormonaalisten aineiden, kuten [kauppanimi]-valmisteen 
sisältämien aineiden, käytön jälkeen on havaittu hyvänlaatuisia maksakasvaimia ja vielä 
harvemmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia, jotka ovat yksittäisissä tapauksissa 
aiheuttaneet hengenvaarallista vatsansisäistä verenvuotoa. Jos vakavia ylävatsavaivoja, 
maksan suurentumista tai vatsansisäisen verenvuodon oireita ilmenee, maksakasvaimen 
mahdollisuus on huomioitava erotusdiagnoosissa. 

 

Huomautus: 

Emättimensisäinen asetin saattaa aiheuttaa pieniä paikallisia vaurioita varsinkin naisille, joilla 
on vakava emättimen atrofia. 
[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää juuri ennen yhdyntää tai liukastusaineena, sillä se voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia kumppanille. 
 
[kauppanimi]-valmisteen käyttö yhdessä lateksituotteiden (esim. kondomien ja pessaarien) 
kanssa voi heikentää näiden tuotteiden toimintaa ja vähentää niiden luotettavuutta 
[kauppanimi]-valmisteen sisältämien apuaineiden (etenkin stearaattien) vuoksi. 
 
Setyyli-stearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallista ihoärsytystä (esim. kosketusihottumaa). 
 
 

Kohta 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut 
yhteisvaikutukset 

 

[Kaikki tämän kohdan nykyiset tekstit on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä] 

[kauppanimi]-valmisteen yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu. 

Estrogeenien metabolia saattaa kiihtyä, jos samanaikaisesti käytetään aineita, joiden 
tiedetään indusoivan lääkeaineita metaboloivia entsyymejä ja erityisesti sytokromi P450 -
entsyymejä. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi antikonvulsantit (esim. fenobarbitaali, 
fenytoiini ja karbamatsepiini) ja infektiolääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini, nevirapiini ja 
efavirentsi). 
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Vaikka ritonaviiri ja nelfinaviiri ovat tunnettuja vahvoja inhibiittoreita, ne toimivat sitä 
vastoin induktoreina metaboliaa, kun niitä käytetään samanaikaisesti steroidihormonien 
kanssa. Mäkikuismaa (Hypericum Perforatum) sisältävät kasvirohdostuotteet saattavat 
indusoida estrogeenien aineenvaihduntaa. 

Kliinisesti estrogeenien kiihtynyt metabolia saattaa heikentää tehoa ja muuttaa kohdun 
vuotoprofiilia. 

 

Kohta 4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys 
 

[Seuraava teksti on lisättävä tähän kohtaan ja olemassa oleva teksti on poistettava] 

 

Raskaus 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Jos potilas tulee raskaaksi 
[kauppanimi]-hoidon aikana, hoito on lopetettava välittömästi. Useimmat tähän mennessä 
tehdyt epidemiologiset tutkimukset, jotka liittyvät sikiön vahingossa tapahtuneeseen 
altistukseen, eivät viittaa teratogeeniseen tai sikiötoksiseen vaikutukseen. 

Imetys 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana. 
 

Kohta 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn 

[Seuraava teksti on lisättävä tähän kohtaan ja olemassa oleva teksti on poistettava] 

 

[kauppanimi]-valmisteella ei todennäköisesti ole vaikutusta valppauteen tai koordinaatioon. 

 
Kohta 4.8 Haittavaikutukset 
 

[Seuraava teksti on lisättävä tähän kohtaan ja olemassa oleva teksti on poistettava] 

 

 

Markkinoille tulon jälkeinen kokemus 

[kauppanimi]-valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu seuraavista haittavaikutuksista: 

  

Elinluokka 

(MedDRA) 

Melko harvinainen 

(> 1/1 000, < 1/100) 

Hyvin harvinainen (< 
1/10 000) 

Yleisoireet ja 
antopaikassa 
todettavat haitat 

Ohimenevä lievä 
paikallinen ärsytys 
(esim. kutina, kirvely). 
Lievä vuoto 

Ihon yliherkkyysreaktio 
(allerginen 
kosketusekseema) 
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Suun kautta ja/tai ihon kautta annosteltuun estrogeeniin on liittynyt seuraavia 
haittavaikutuksia (luokkavaikutuksia): 

 
Elinluokka 
 

Yleinen 
≥ 1/100, < 1/10 (≥ 1 % ja < 10 %) 
 

Melko harvinainen 
 > 1/1000, < 1/100 (> 0,1 % ja < 1 %) 
 

Infektiot  Emätintulehdus, mukaan lukien 
kandidan aiheuttama emätintulehdus  

Immuunijärjestelmä  Yliherkkyys  

Psyykkiset häiriöt Masennus Libidon muutokset, mielialahäiriöt 

Hermosto  Heitehuimaus, päänsärky, migreeni, 
ahdistuneisuus 

Silmät  Kyvyttömyys käyttää piilolinssejä 

Verisuonisto  Laskimotromboosi, keuhkoembolia 

Ruoansulatuselimistö  Pahoinvointi, turvotus, vatsakipu 

Maksa ja sappi  Sappirakon sairaus  

Iho ja ihonalainen 
kudos 

Hiustenlähtö Maksaläiskät/tummatäpläisyys, 
runsaskarvaisuus, kutina, ihottuma 

Luusto, lihakset ja 
sidekudos 

Nivelsärky, jalan 
lihaskouristukset 
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Sukupuolielimet ja 
rinnat 

Epänormaali kohtuverenvuoto 
(läpäisyvuoto/tiputteluvuoto), 
rintojen kipu, rintojen arkuus, 
rintojen suurentuminen, 
rintaerite, valkovuoto  

 

Yleisoireet ja 
antopaikassa 
todettavat haitat 

 Turvotus  

Tutkimukset Painonmuutokset (painon nousu 
tai lasku), triglyseridipitoisuuden 
nousu 

 

 

Rintasyövän riski 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

- Naisilla, jotka käyttävät estrogeenin ja progestageenin yhdistelmähoitoa yli viisi 
vuotta, on ilmoitettu olevan kaksinkertainen riski sairastua rintasyöpään. 

- Pelkkää estrogeenia käyttävien suurentunut riski on merkittävästi pienempi kuin 
estrogeenin ja progestageenin yhdistelmää käyttävien. 

- Riskin suuruus määräytyy käytön keston mukaan (ks. kohta 4.4). 

- Laajimman satunnaistetun lumekontrolloidun tutkimuksen (WHI-tutkimuksen) ja 
laajimman epidemiologisen tutkimuksen (MWS) tulokset on esitetty seuraavissa 
taulukoissa. 

 
MWS-tutkimus (Million Women Study): rintasyöpäriskin arvioitu lisääntyminen viiden 
vuoden käytön jälkeen 

Ikäryhmä 
(vuosina) 

Lisätapausten määrä 
tuhatta 
hormonikorvaus-
hoitoa saavaa 
kohden viiden 
vuoden aikana* 

Riskisuhde Lisätapausten määrä 
tuhatta 
hormonikorvausta 
saavaa kohden 
viiden vuoden aikana 
(95 %:n 
luottamusväli) 

 Pelkkää estrogeenikorvaushoitoa saavat 
50–65 9–12 1,2 1–2 (0–3) 
 Estrogeenia ja progestageenia saavat 
50–65 9–12 1,7 6 (5–7) 
* Verrattuna perustason ilmaantuvuuteen kehittyneissä maissa. 
# Yleinen riskisuhde. Riskisuhde ei ole vakio, vaan nousee käytön pituuden myötä 
Huomautus: Koska taustailmaantuvuus vaihtelee eri EU-maissa, myös rintasyövän 
lisätapausten määrä vaihtelee samassa suhteessa. 
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Yhdysvaltain WHI-tutkimus: rintasyöpäriskin arvioitu lisääntyminen viiden vuoden käytön 
jälkeen 
Ikäryhmä (vuosina) Ilmaantuvuus 

tuhatta 
lumelääkettä 
saanutta naista 
kohden viidessä 
vuodessa* 

Riskisuhde ja 95 
prosentin 
luottamusväli 

Lisätapausten määrä 
tuhatta 
hormonikorvausta 
saavaa kohden 
viiden vuoden aikana 
(95 %:n 
luottamusväli) 

 CEE, pelkkä estrogeeni  
50–79 21 0,8 (0,7–1,0) -4 (-6–0)* 
 CEE + MPA, estrogeeni ja progestageeni$ 
50–79 17 1,2 (1,0–1,5) +4 (0–9) 
* WHI-tutkimus naisilla, joilta oli poistettu kohtu, ei osoittanut rintasyöpäriskin kasvua. 
$ Kun analyysi rajoitettiin naisiin, jotka eivät olleet käyttäneet hormonikorvaushoitoa ennen tutkimusta, riskin 
suurenemista ei ilmennyt viiden ensimmäisen hoitovuoden aikana. Viiden vuoden jälkeen riski oli suurempi kuin 
niillä, jotka eivät saaneet hoitoa. 
 

 

Kohdun limakalvon liikakasvu ja karsinooma 

Kohdun limakalvon liikakasvun ja karsinooman riski kasvaa naisilla, joiden kohtua ei ole 
poistettu, kun pelkkiä estrogeeneja annetaan pitkäaikaisesti. Ks. kohdat 4.2 ja 4.4. 

 

Munasarjasyöpä 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

Pelkän estrogeenin sekä estrogeenin ja progestageenin yhdistelmän pitkäaikaiseen käyttöön 
on yhdistetty hieman noussut munasarjasyövän riski. MWS-tutkimuksessa viiden vuoden 
hormonikorvaushoito aiheutti yhden lisätapauksen 2500:aa käyttäjää kohden. 

Laskimotromboembolian riski 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

Hormonikorvaushoitoon liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian eli syvän 
laskimotukoksen tai keuhkoembolian suhteellinen riski. Tällaisten tapahtumien 
todennäköisyys on suurin ensimmäisen hormonikorvaushoitovuoden aikana (ks. kohta 4.4). 
WHI-tutkimusten tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa: 
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WHI-tutkimukset: laskimotromboembolian riskin lisääntyminen viiden vuoden käytön 
aikana 
Ikäryhmä 
(vuosina) 

Ilmaantuvuus 
tuhatta lumelääkettä 
saanutta naista 
kohden viidessä 
vuodessa 

Riskisuhde ja 95 
%:n luottamusväli 

Lisätapaukset 
tuhatta 
käyttäjää 
kohden 

Ainoastaan suun kautta otettavaa estrogeenia saavat* 
50–59 7 1,2 (0,6–2,4) 1 (-3–10) 
Suun kautta otettavaa estrogeenia ja progestageenia saavat 
50–59 4 2,3 (1,2–4,3) 5 (1–13) 
*Tutkimus naisilla, joilla ei ole kohtua 

 

Sepelvaltimotaudin riski 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

Sepelvaltimotaudin riski on hieman kohonnut yli 60-vuotiailla, jotka käyttävät 
hormonikorvaushoidossa estrogeenin ja progestageenin yhdistelmää (ks. kohta 4.4). 
 

Iskeemisen aivohalvauksen riski 

Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 

Pelkän estrogeenin sekä estrogeenin ja progestageenin yhdistelmän käyttöön liittyy enintään 
1,5-kertainen iskeemisen aivohalvauksen suhteellinen riski. Hemorragisen aivohalvauksen 
riski ei ole suurentunut hormonikorvaushoidon aikana. 

Ikä tai käytön kesto eivät vaikuta suhteelliseen riskiin, mutta koska lähtötason riski on 
kuitenkin erittäin ikäsidonnainen, hormonikorvaushoitoa saavien naisten yleinen 
aivohalvausriski nousee iän myötä. 

 
Yhdistetyt WHI-tutkimukset: iskeemisen aivohalvauksen riskin* lisääntyminen viiden 
vuoden käytön aikana 

Ikäryhmä 
(vuosina) 

Ilmaantuvuus tuhatta 
lumelääkettä saanutta 
naista kohden viidessä 
vuodessa 

Riskisuhde ja 
95 %:n 
luottamusväli 

Lisätapausten määrä 
tuhatta käyttäjää 
kohden viidessä 
vuodessa 

50–59 8 1,3 (1,1–1,6) 3 (1–5) 

* Iskeemistä ja hemorragista aivohalvausta ei ole eroteltu toisistaan 

 

Muita estrogeeni-/progestageenihoitoon liittyviä haittavaikutuksia on ilmoitettu. 
Riskinarviointi perustuu hormonikorvaushoidon systeemiselle altistukselle, eikä ole tiedossa, 
miten nämä tiedot ovat sovellettavissa paikalliseen hoitoon. 
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- Iho ja ihonalainen kudos: monimuotoinen punavihoittuma, kyhmyruusu, 
vaskulaarinenpurppura 

- Mahdollinen dementia yli 65-vuotiailla (ks. kohta 4.4) 

- Sappirakon sairaus. 

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan 
arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista liitteessä V* ilmoitetun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 

 
Kohta 4.9  Yliannostus 

 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Kohdan aikaisempi teksti on poistettava.] 

 

Tahattoman tai tahallisten suurten [kauppanimi]-annosten jälkeen saattaa esiintyä 
haittavaikutuksia, kuten vatsavaivoja ja pahoinvointia. Hoito on oireenmukaista. 

 
Kohta 5.1 Farmakodynamiikka 

 

[…] 

 

[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

[kauppanimi] sisältää vaikuttavana aineena luontaista sukupuolihormonia 17ß-estradiolia, 
jonka pitoisuus on 0,01 %. Estradioli on tehokkain luontainen estrogeeni, joka vaikuttaa 
solunsisäisesti. Tavanomaisten hedelmällisessä iässä tapahtuvien hormonaalisten vaikutusten 
lisäksi estradiolilla on luontaisia vaikutuksia ihoon. Kun noin ≥ 0,01 %:sta estradiolia 
annetaan paikallisesti tai systeemisesti, se laajentaa hiussuonia ja edistää verenkiertoa. 
Estrogeenit stimuloivat epiteelisolujen proliferaatiota sukupuolielinten alueella ja virtsateissä 
sekä lisäävät ihon kollageenisynteesiä. 

Muiden steroidihormonien tavoin estradioli vaikuttaa suoraan geneettiseen informaatioon 
(DNA:han) spesifisten reseptorien kautta. Niinpä estradioli vaikuttaa transkriptioon (RNA-
synteesiin) ja stimuloi spesifisten proteiinien synteesiä. Lisäksi estradiolilla on nopeita 
vaikutuksia, jotka eivät liity perimään (signaalitransduktio). 
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[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti.] 

 

Vaikuttava aine, synteettinen 17ß-estradioli, on kemiallisesti ja biologisesti samanlainen kuin 
ihmisen oma estradioli. 

Luontainen 17ß-estradioli saa aikaan ja ylläpitää naisen ensisijaisia ja toissijaisia 
sukupuolitunnusmerkkejä. 17ß-estradiolin biologinen vaikutus välittyy useiden spesifisten 
estrogeenireseptorien kautta. Steroidireseptorikompleksi sitoutuu solujen DNA:han ja saa 
aikaa spesifisten proteiinien synteesin. 

Emättimen epiteelin kypsyminen on riippuvainen estrogeeneista. Estrogeenit lisäävät pinta- 
ja välisolujen määrää ja vähentävät tyvisolujen määrää emättimen sivelynäytteessä. 

Estrogeenit pitävät emättimen pH:n normaalina (4,5), mikä lisää normaalia bakteeriflooraa. 

 
Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Kohdan aikaisempi teksti on poistettava.] 
 

Kun estradiolia annostellaan emättimeen, se imeytyy emättimen epiteelistä verenkiertoon 
pitoisuuksina, jotka ylittävät väliaikaisesti vaihdevuodet ohittaneiden naisten pitoisuudet. 

Kun [kauppanimi]-valmistetta annettiin kerta-annoksena 2 grammaa, mikä vastaa 200 µg 
E2:ta, määritettiin seuraavat arvot: AUCδ0-∞ = 887,5 pg/ml*h, AUCδ0-tz = 799,5 pg/ml*h, 
Cδmax = 86,2 pg/ml. E2:n keskimääräinen geometrinen puoliintumisaika oli 5,05 tuntia, ja 
yksilöllinen vaihtelu oli suurta. Toisessa tutkimuksessa estradiolin keskimääräinen pitoisuus 
seerumissa oli lähtötilanteessa 6,4 pg/ml ja päivänä 31 (eli noin 36 tuntia päivänä 29 annetun 
tutkimuslääkityksen jälkeen) 15,1 pg/ml ryhmässä, joka sai [kauppanimi]-valmistetta, ja 4,4 
pg/ml ja 6,2 pg/ml ryhmässä, joka sai lumelääkettä. 

Estradioli muuttuu nopeasti maksassa ja suolistossa ensin estroniksi ja sitten estrioliksi. 
Estradiolin muuntuminen estrioliksi on palautumatonta. Yli 95 prosenttia estriolista erittyy 
virtsaan lähinnä glukuronideina. 

 
Kohta 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta 

 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Kohdan aikaisempi teksti on poistettava.] 

 

17β-estradioli on hyvin tunnettu aine. Ei-kliinisistä tutkimuksista ei saatu muuta kliiniseen 
turvallisuuteen vaikuttavaa tietoa kuin mitä on jo esitetty tämän valmisteyhteenvedon muissa 
osioissa. 

 
Kohta 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) 

[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

[…] ja ulkoisten sukupuolielinten iholle. 
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II. Pakkausseloste 

[Olemassa olevat tuotetiedot on muutettava lisäämällä, korvaamalla tai poistamalla tekstiä tarpeen 
mukaan, jotta ne vastaavat seuraavia sanamuotoja] 

 

1.  MITÄ [kauppanimi] ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 

[Seuraava teksti on poistettava kokonaisuudessaan tästä kohdasta] 

[kauppanimi] on estradiolia sisältävä emätinvoide. 

[kauppanimi]-valmistetta käytetään seuraaviin tarkoituksiin:  
Estrogeenin puutteesta johtuvan emättimen ja ulkosynnyttimen atrofisten sairauksien, kuten 
atofrisen vaginiitin, yhdyntävaikeuksien, emättimen kapenemisen ja ulkosynnyttimien 
atrofian, johon liittyy kirvelyä ja kutinaa, hoitoon. 

 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti.] 
 

[kauppanimi] on emätinvoide, joka sisältää estradiolia. 

– Estradioli on naissukupuolihormoni. 

– Se kuuluu hormoniryhmään nimeltä estrogeenit. 

– Se on täsmälleen sama kuin naisen munasarjojen tuottama estradioli. 

[kauppanimi] kuuluu lääkeryhmään nimeltä paikalliset hormonikorvaushoitovalmisteet. 

Sillä lievitetään emättimen vaihdevuosioireita, kuten kuivumista ja ärsytystä. Näiden 
oireiden lääketieteellinen nimi on emättimen atrofia. Sen aiheuttaa elimistön estrogeenitason 
lasku. Näin tapahtuu yleensä vaihdevuosien jälkeen. 

[kauppanimi] korvaa naisen munasarjojen tavallisesti tuottamaa estrogeenia. Sitä 
annostellaan emättimeen, jotta hormonia vapautuu sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä saattaa 
helpottaa emätinvaivoja. 

2. Ennen kuin käytät [kauppanimi]-valmistetta 

[Tämän kohdan nykyinen teksti on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä.] 

[kauppanimi]-hoidon aikana estradiolin pitoisuus plasmassa ylittää tilapäisesti jokaisen 
annostelun jälkeen vaihdevuodet ohittaneiden naisten fysiologisen pitoisuuden. Siksi 
[kauppanimi]-valmistetta ei saa turvallisuussyistä käyttää yli neljää viikkoa. 

Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta, jos käytät muita hormonikorvaushoitovalmisteita, kuten 
estrogeenitabletteja, -laastareita tai -geeliä, kuumien aaltojen hoitoon tai osteoporoosin 
ehkäisyyn. 
 

Sairaushistoria ja säännölliset lääkärintarkastukset 

Hormonikorvaushoito aiheuttaa riskejä, jotka on otettava huomioon päätettäessä, 
aloitetaanko [kauppanimi]-hoito tai jatketaanko hoitoa. 
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Lääkäri kysyy ennen hormonikorvaushoidon aloittamista tai uudelleen aloittamista 
sairaushistoriastasi ja sukusi sairaushistoriasta. Lääkäri saattaa päättää tehdä 
lääkärintarkastuksen. Siihen kuuluu tarpeen mukaan rintojen tutkimus ja/tai sisätutkimus. 

Käy säännöllisesti rintojen seulontatutkimuksessa lääkärin suosituksen mukaan. 

Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta, jos 
- olet allerginen (yliherkkä) estradiolille tai [kauppanimi]-valmisteen jollekin muulle 

aineelle (lueteltu kohdassa 6. Muuta tietoa) 
- sinulla on, on ollut tai epäillään olevan rintasyöpä 
- sinulla on, on ollut tai epäillään olevan syöpä, joka on herkkä estrogeeneille, kuten 

kohdun limakalvon syöpä 
- sinulla on selvittämätöntä emätinverenvuotoa 
- sinulla on hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) 
- sinulla on tai on ollut veritulppa laskimossa (tromboosi), kuten jalkojen verisuonissa 

(syvä laskimotromboosi) tai keuhkojen verisuonissa (keuhkoembolia) 
- sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin 

puutos) 
- sinulla on tai on hiljattain ollut valtimoiden verihyytymien aiheuttama sairaus, kuten 

sydänkohtaus, aivohalvaus tai rasitusrintakipu 
- sinulla on tai on ollut maksasairaus eikä maksan toiminta ole toimintakokeiden 

perusteella palautunut normaaliksi 
- sinulla on harvinainen periytyvä verisairaus nimeltä porfyria. 

Jos jokin edellä mainituista sairauksista ilmenee ensimmäistä kertaa, kun käytät 
[kauppanimi]-valmistetta, lopeta käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin. 

Ole erityisen varovainen [kauppanimi]-valmisteen suhteen 
Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista 
sairauksista. Siinä tapauksessa lääkärintarkastuksia tarvitaan tavallista useammin. 
[kauppanimi] on tarkoitettu lyhytaikaiseen (neljä viikkoa kestävään) paikalliseen 
emätinhoitoon, ja imeytyminen vereen on vähäisempää. Siksi on epätodennäköisempää, että 
seuraavat sairaudet pahenevat tai uusiutuvat [kauppanimi]-hoidon aikana: 

- astma 
- epilepsia 
- diabetes 
- sappikivet 
- korkea verenpaine 
- migreeni tai kova päänsärky 
- maksasairaus, kuten hyvänlaatuinen maksakasvain 
- kohdun limakalvon kasvu kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiempi kohdun 

limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) 
- otoskleroosi (tärykalvoon ja kuuloon vaikuttava sairaus) 
- yleistynyt punahukka (SLE) (immuunijärjestelmän sairaus, joka vaikuttaa useisiin 

elimiin) 
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- suurentunut riski sairastua estrogeenille herkkään syöpään (kuten rintasyöpää 
sairastanut äiti, sisar tai isoäiti) 

- suurentunut verihyytymien riski (ks. kohta ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”) 
- kohdun lihaskasvaimet 
- rasvojen (triglyseridien) erittäin suuri pitoisuus veressä 
- sydän- tai munuaisvaivoista johtuva nesteen kertyminen. 

Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta, jos käytät muita hormonikorvaushoitovalmisteita, kuten 
estrogeenitabletteja, -laastareita tai -geeliä, kuumien aaltojen hoitoon tai osteoporoosin 
ehkäisyyn. 

Lopeta [kauppanimi]-valmisteen käyttö ja hakeudu heti lääkäriin 
 
Jos seuraavia oireita ilmenee hormonikorvaushoidon aikana: 
- migreenityyppinen päänsärky, jollaista ei ole ennen ollut 
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus. Ne voivat olla maksasairauden oireita 
- verenpaineen merkittävä nousu (oireita voivat olla päänsärky, väsymys ja heitehuimaus) 
- jokin kohdassa ”Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta” mainittu sairaus 

Jos tulet raskaaksi 

Jos huomaat verihyytymän oireita, kuten esimerkiksi: 

- kivuliasta turvotusta ja punoitusta jaloissa 
- äkillistä rintakipua 
- hengitysvaikeuksia. 

Lisätietoja on kohdassa ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”. 

Seuraavat riskit koskevat hormonikorvaushoitovalmisteita, jotka pääsevät verenkiertoon. Ei 
tiedetä, miten nämä riskit liittyvät paikallisesti annettaviin valmisteisiin, kuten [kauppanimi]. 

Hormonikorvaushoito ja syöpä 

Kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) ja kohdun limakalvon 
syöpä (endometriumsyöpä) 
Pelkkää estrogeenia sisältävien tablettien pitkäaikainen käyttö saattaa suurentaa kohdun 
limakalvon syövän riskiä. Ei ole tiedossa, aiheuttaako paikallisesti emättimeen annettujen 
estrogeenivalmisteiden pitkäaikainen (yli vuoden kestävä) tai toistuva käyttö samankaltaisen 
riskin. 
 
Jos sinulla ilmenee läpäisyvuotoa tai tiputteluvuotoa, ei se yleensä anna syytä huoleen, 
mutta varaa silti aika lääkärille. Se saattaa olla merkki kohdun limakalvon paksuuntumisesta. 

Rintasyöpä 

Näyttö viittaa siihen, että estrogeenin ja progestageenin yhdistelmä ja mahdollisesti myös 
pelkkä estrogeenikorvaushoito lisäävät rintasyövän riskiä. Riskin kasvun suuruus määräytyy 
hormonikorvaushoidon pituuden mukaan. Riskin kasvu on nähtävissä muutamassa vuodessa. 
Riski kuitenkin palautuu normaalille tasolle muutaman (enintään viiden) vuoden kuluessa 
hoidon lopettamisesta. 
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Rintasyöpäriskin kasvun on osoitettu olevan vähäistä tai olematonta naisilla, joilta on 
poistettu kohtu ja jotka käyttävät pelkkää estrogeenikorvaushoitoa viisi vuotta. 

Vertailua 
Keskimäärin 9–14:llä tuhannesta 50–79-vuotiaasta naisesta, jotka eivät saa 
hormonikorvaushoitoa, diagnosoidaan rintasyöpä viiden vuoden aikana. Samassa 
ikäryhmässä niillä, jotka käyttävät estrogeenin ja progestageenin yhdistelmää yli viisi vuotta, 
ilmenee 13–20 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (eli 4–6 tapausta enemmän). 
 
Tarkista rinnat säännöllisesti. Käy lääkärissä, jos huomaat esimerkiksi seuraavia muutoksia: 
 
- pieniä kuoppia ihossa 
- muutoksia nännissä 
- kyhmyjä, jotka voi nähdä tai tuntea. 
 

Munasarjasyöpä 

Munasarjasyöpä on harvinainen sairaus. Naisilla, jotka saavat hormonikorvaushoitoa 
vähintään 5–10 vuotta, on ilmoitettu munasarjasyöpäriskin hienoista kasvua. 

Keskimäärin kahdella tuhannesta 50–69-vuotiaasta naisesta, jotka eivät saa 
hormonikorvaushoitoa, diagnosoidaan munasarjasyöpä viiden vuoden aikana. Naisilla, jotka 
ovat käyttäneet hormonikorvaushoitoa viisi vuotta, ilmenee 2–3 tapausta tuhatta käyttäjää 
kohden (eli enintään yksi tapaus enemmän). 

 

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon 
Laskimoveritulppa (tromboosi) 
Laskimoveritulpan riski on hormonikorvaushoitoa saavilla noin 1,3–3 kertaa suurempi kuin 
niillä, jotka eivät saa hoitoa, varsinkin ensimmäisen hoitovuoden aikana. 

Veritulpat voivat olla vakavia. Jos sellainen pääsee keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, 
hengästymistä, pyörtymistä tai jopa kuoleman. 

Veritulppien todennäköisyys kasvaa iän myötä. Myös seuraavat tekijät suurentavat riskiä. 
Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista koskee sinua: 

- et pysty kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, vamman tai sairauden vuoksi 
- olet huomattavan ylipainoinen (BMI > 30 kg/m2) 
- sinulla on veren hyytymiseen liittyvä ongelma, joka edellyttää pitkäaikaista hoitoa 

veritulppia ehkäisevällä lääkkeellä 
- sinulla tai lähiomaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä 
- sairastat yleistynyttä punahukkaa (SLE) 
- sairastat syöpää. 

Veritulpan oireet on kuvattu kohdassa ”Lopeta [kauppanimi]-valmisteen käyttö ja hakeudu 
heti lääkäriin”. 

Vertailua 
Keskimäärin 4–7 tuhannesta noin 50-vuotiaasta naisesta, jotka eivät saa 
hormonikorvaushoitoa, saa laskimoveritulpan viiden vuoden aikana. 
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Yli viisi vuotta estrogeenin ja progestageenin yhdistelmää käyttäneillä noin 50-vuotiailla 
naisilla ilmenee 9–12 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (eli viisi tapausta enemmän). 

Yli viisi vuotta pelkkää estrogeenikorvaushoitoa saaneilla noin 50-vuotiailla naisilla, joilta 
on poistettu kohtu, ilmenee 5–8 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (eli yksi tapaus enemmän). 

Sydänsairaus (sydänkohtaus) 

Hormonikorvaushoidon ei ole osoitettu ehkäisevän sydänkohtauksia. 

Yli 60-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät estrogeenin ja progestageenin yhdistelmää, on 
hieman suurempi todennäköisyys sairastua sydänsairauteen kuin naisilla, jotka eivät saa 
mitään hormonikorvaushoitoa. 

Naisilla, joilta on poistettu kohtu ja jotka käyttävät pelkkää estrogeenihoitoa, ei ole 
suurentunutta riskiä sairastua sydänsairauteen. 

 

Aivohalvaus 

Hormonikorvaushoitoa saavilla on noin 1,5 kertaa suurempi aivohalvausriski kuin niillä, 
jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa. Hormonikorvaushoidosta johtuvien lisätapausten 
määrä lisääntyy iän myötä. 

 
Vertailua 
Keskimäärin kahdeksan tuhannesta noin 50-vuotiaasta naisesta, jotka eivät saa 
hormonikorvaushoitoa, saa aivohalvauksen viiden vuoden aikana. Noin 50-vuotiailla naisilla, 
jotka saavat hormonikorvaushoitoa, ilmenee viidessä vuodessa 11 tapausta tuhatta käyttäjää 
kohden (eli kolme tapausta enemmän). 

 

Muut sairaudet 
Hormonikorvaushoito ei ehkäise muistin heikkenemistä. On joitain viitteitä siitä, että muistin 
heikkenemisen riski on suurempi naisilla, jotka aloittavat hormonikorvaushoidon yli 65-
vuotiaina. Kysy lääkäriltä neuvoa. 

Huomautus 

Setyyli-stearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallista ihoärsytystä (esim. kosketusihottumaa). 

Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta juuri ennen yhdyntää tai liukastusaineena, sillä se voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia kumppanille. 

Noudata erityistä varovaisuutta, jos käytät [kauppanimi]-valmistetta yhdessä 
lateksituotteiden (esim. kondomien ja pessaarien) kanssa, sillä [kauppanimi] sisältää 
apuaineita (etenkin stearaatteja), jotka voivat heikentää tällaisten tuotteiden toimintaa ja 
vähentää niiden luotettavuutta. 

Jos emättimen iho on hyvin herkkä, aseta asetin emättimeen varovasti. 

 

Muiden lääkevalmisteiden käyttö 
[kauppanimi]-valmisteen yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu. 
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Raskaus ja imetys 
[kauppanimi] on tarkoitettu ainoastaan vaihdevuodet ohittaneille naisille. Jos tulet raskaaksi, 
lopeta [kauppanimi]-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. [kauppanimi]-valmistetta ei 
saa käyttää imetyksen aikana. 

 

Ajaminen ja koneiden käyttö 
Vaikutusta ajamiseen ja koneiden käyttöön ei ole havaittu. 

3. Miten [kauppanimi]-valmistetta käytetään 
[Seuraava teksti on lisättävä tähän kohtaan ja entinen teksti on poistettava] 

 

Käytä [kauppanimi]-valmistetta juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. 
Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 

Annostus, antotapa ja hoidon kesto 
 
Noudata seuraavia ohjeita, ellei lääkäri ole muuta määrännyt. Noudata aina käyttöohjeita. 
Muuten [kauppanimi] ei välttämättä toimi toivotulla tavalla. 

 
Miten [kauppanimi]-valmistetta käytetään 
 
[kauppanimi] on emätinvoide. 

Yli 65-vuotiaiden naisten hoidosta on vain vähän tietoa. 

Voit aloittaa [kauppanimi]-valmisteen käytön haluamanasi päivänä. 

[kauppanimi] annostellaan emättimeen asettimella. 

Annostele yksi asettimellinen (2 grammaa) voidetta ennen nukkumaanmenoa. 
Ensimmäisellä hoitoviikolla [kauppanimi]-valmistetta käytetään joka toinen päivä eli 48 
tunnin välein ja sen jälkeen kahdesti viikossa (ylläpitoannos). Asetin on puhdistettava 
lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Hoito ei saa kestää yli neljä viikkoa. Älä 
käytä mahdollisesti jäljelle jäänyttä lääkettä hoitojakson loppumisen jälkeen. 

 
[Tähän kohtaan lisätään voiteen käyttö asettimen avulla. Tätä kohdan 3 osaa ei ole muutettu tässä 
menettelyssä] 

 
[…] 
 

[Seuraava teksti on lisättävä kohdan ”Puhdista asetin käytön jälkeen” jälkeen] 
 

Jos asetin on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta valmistajalle. 
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Miten kauan [kauppanimi]-valmistetta käytetään? 
 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää yli neljää viikkoa. 

 

Ei ole tiedossa, aiheuttaako pitkittynyt tai toistuva hoito kohdun limakalvon liikakasvua 
(endometriumin hyperplasiaa) tai kohdun limakalvon syöpää (endometriumsyöpää). Siksi 
yli neljä viikkoa kestävää hoitoa ei suositella. Jos emättimen atrofian oireet jatkuvat yli 
neljä viikkoa, on harkittava vaihtoehtoisia hoitoja. Keskustele asiasta lääkärin kanssa. 

 

Jos läpäisyvuotoa tai tiputteluvuotoa ilmenee, lopeta [kauppanimi]-valmisteen käyttö. 
Yleensä ei ole syytä huoleen, mutta varaa silti aika lääkärille. 

 

Jos käytät enemmän [kauppanimi]-valmistetta kuin sinun pitäisi 
 Jos [kauppanimi]-valmisteen kerta-annos on liian suuri, voi ilmetä sivuvaikutuksia, kuten 
pahoinvointia. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan. 

Jos unohdat käyttää [kauppanimi]-valmistetta 
Älä ota kaksinkertaista annosta [kauppanimi]-valmistetta korvataksesi unohtamasi kerta-
annoksen. Jatka hoitoa tavalliseen tapaan. 

Jos lopetat [kauppanimi]-valmisteen käytön 
Lääkäri selittää, mitä seurauksia hoidon lopettamisesta on ja milloin hoito lopetetaan. 
Lääkäri kertoo myös muista soveltuvista hoitovaihtoehdoista. 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 
 
[Seuraava teksti on lisättävä tähän kohtaan ja entinen teksti on poistettava] 

 
Kuten kaikki lääkkeet, [kauppanimi] voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 
kuitenkaan niitä saa. 

Haittavaikutusten yleisyyttä kuvataan seuraavien luokkien avulla: 

Hyvin yleinen: useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä 
Yleinen: 1–10 käyttäjällä sadasta  
Melko harvinainen: 1–10 käyttäjällä tuhannesta 
Harvinainen: 1–10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta 
Hyvin harvinainen: harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestätuhannesta 
Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin. 

 
Melko harvinainen: Ohimenevää lievää paikallista ärsytystä (esim. kutinaa tai kirvelyä) ja 
lievää vuotoa voi ilmetä. 
Hyvin harvinainen: Allergiset reaktiot. 

 
Suun kautta ja/tai ihon kautta annettavaan estrogeenihoitoon saattaa liittyä seuraavia 
haittavaikutuksia: 
 

34 
 



- sappirakon sairaus 
- erilaiset ihosairaudet: 
o ihon värin muutokset varsinkin kasvoissa ja kaulassa (raskaudenaikaiset 

maksaläiskät) 
o aristavat punoittavat ihokyhmyt (kyhmyruusu) 
o ihottuma, jossa ilmenee punoitusrenkaita tai haavaumia (monimuotoinen 

punavihoittuma). 
 

Yleinen 
Masennus, hiustenlähtö, nivelkipu, jalan lihaskouristukset, epänormaali kohtuverenvuoto, 
rintojen kipu, rintojen arkuus, rintojen suurentuminen, rintaerite, painon nousu tai lasku, 
rasvojen (triglyseridien) pitoisuuden nousu. 
 
Melko harvinainen 
Emätintulehdus, mukaan lukien sienen aiheuttama sukuelinten tulehdus, seksuaalisen halun 
muutokset, mielialahäiriöt, heitehuimaus, päänsärky, migreeni, ahdistuneisuus, 
kyvyttömyys käyttää piilolinssejä, laskimoveritulppa (tromboosi), pahoinvointi, turvotus, 
vatsakipu, runsaskarvaisuus, kutina, ihottuma, edeema. 
 
Suun kautta ja/tai ihon kautta annosteltuun estrogeeniin on liittynyt myös seuraavia 
haittavaikutuksia: 
 
- rintasyöpä 
- kohdun limakalvon liikakasvu ja karsinooma 
- munasarjasyöpä 
- laskimoveritulpat jaloissa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia) 
- sydänsairaus 
- aivohalvaus 
- mahdollinen muistin heikkeneminen, jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65-

vuotiaana. 
 

Lisätietoa haittavaikutuksista on kohdassa 2. 
 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä <lääkärille> <tai> <,> <apteekkihenkilökunnalle> 
<tai sairaanhoitajalle>. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan 
liitteessä V* luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla 
haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai 
jos kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
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Osa B: lääkevalmisteet, jotka sisältävät 0,005 % (w/w) estradiolia / 0,4 % 
prednisolonia 

 

[Olemassa olevat tuotetiedot on muutettava lisäämällä, korvaamalla tai poistamalla tekstiä tarpeen 
mukaan, jotta ne vastaavat seuraavia sanamuotoja] 

 

I. Valmisteyhteenveto 

Kohta 4.1  Käyttöaiheet 

 
[Käyttöaihetta koskeva teksti on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä] 

Vaihdevuodet ohittaneiden naisten ulkosynnyttimien akuuttien, lievien, tulehtuneiden, 
kirvelevien ja kutisevien ihosairauksien lyhytaikaiseen ulkoiseen alkuhoitoon, kun mietojen 
kortikosteroidien ja estradiolin käyttö on aiheellista. 

 

Kohta 4.2 Annostus ja antotapa 
 

[Asianmukaisen kappaleen teksti on korvattava seuraavalla tekstillä] 

 

Noin 1 cm [kauppanimi]-voidetta levitetään ohuesti sormilla kerran päivässä 
ulkosynnyttimien sairastuneille alueille ja hierotaan kevyesti ihoon. 

Enimmäisannos on kerran päivässä. 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa levittää emättimen sisään tai muihin sisäsynnyttimiin. 

[kauppanimi]-valmistetta käytetään yleensä 2–3 viikkoa. Yli neljä viikkoa jatkuvaa käyttöä 
ei suositella, sillä hoidon aikana voi tapahtua systeemistä altistusta estradiolille. Koska 
[kauppanimi] sisältää kortikosteroidia nimeltä prednisoloni, pitkäaikainen käyttö voi 
aiheuttaa ihon ohentumista, mikä lisää systeemistä altistusta estradiolille. 

 
[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

Lääkäri päättää hoidon kestosta ja siitä, onko hoitoa tarpeen jatkaa voiteella, joka sisältää 
suuren annoksen estradiolia mutta ei kortikosteroideja, tai voiteella, joka ei sisällä 
vaikuttavia aineita. 
 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti] 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää lapsille tai nuorille. 
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Kohta 4.3 Vasta-aiheet 
 

[Tässä osiossa on oltava seuraava teksti kokonaisuudessaan] 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa: 

- tunnettu yliherkkyys estradiolille, prednisolonille, setyyli-stearyylialkoholille tai 
[kauppanimi]-valmisteen apuaineille 

- todetut tai epäillyt hyvän- tai pahanlaatuiset estrogeenista riippuvaiset kasvaimet, kuten 
kohdun lihaskasvaimet ja kohdun limakalvon syöpä 

- aiemmat pahanlaatuiset estrogeenista riippuvaiset kasvaimet 
- määrittämätön sukuelinverenvuoto 
- hoitamaton kohdun limakalvon hyperplasia 
- bakteeri-, sieni- tai virusinfektion aiheuttamat ulkoisten sukupuolielinten ihosairaudet. 

 

Kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 
[kauppanimi]-hoito edellyttää kliinistä seurantaa. Jos odottamatonta sukuelinverenvuotoa 
ilmenee, hoito on keskeytettävä ja syy on selvitettävä. Kohdun limakalvon liikakasvu ja 
pahanlaatuisuus on suljettava pois käyttämällä tarvittaessa emättimen kautta tehtävää 
kaikututkimusta ja ottamalla koepala kohtuontelosta. 

Pelkkä estrogeenistimulaatio saattaa aiheuttaa jäljellä olevien endometrioosipesäkkeiden 
muuttumisen syövän esiasteiksi. Siksi on noudatettava varovaisuutta, kun tätä valmistetta 
käytetään naisille, joiden kohtu on poistettu endometrioosin vuoksi erityisesti silloin, kun 
heillä tiedetään olevan endometrioosin jäännöspesäkkeitä. 

 
[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

[kauppanimi]-valmistetta voi käyttää seuraavissa tapauksissa vain, kun noudatetaan erityistä 
varovaisuutta ja riskit ja hyödyt on arvioitu kliinisesti perusteellisesti: 

- aiemmat pahanlaatuiset estrogeenista riippuvaiset kasvaimet 
- kohdun kasvaimet (lihaskasvaimet). 

[kauppanimi]-valmisteen pitkäaikainen käyttö laajoilla alueilla voidaan aloittaa seuraavissa 
tapauksissa vain, kun noudatetaan erityistä varovaisuutta ja riskit ja hyödyt on arvioitu 
kliinisesti perusteellisesti: 
- endometrioosi. 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 
 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää juuri ennen yhdyntää tai liukastusaineena. 

 
[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

Pitkittyneen käytön aikana on valvottava mahdollisia systeemisiä vaikutuksia. [kauppanimi]-
valmistetta ei saa käyttää lapsille tai nuorille. 
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Kohta 4.5  Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut 
yhteisvaikutukset 

 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti] 

Tietoja ei ole saatavilla. 
[Seuraava teksti on poistettava tästä kohdasta] 

Tunnettuja yhteisvaikutuksia ei ole. 

 
Kohta 4.8 Haittavaikutukset 
 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 

Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia ja ihoatrofiaa on valvottava. Siksi varsinkaan 
pitkäaikaista (yli neljä viikkoa kestävää) hoitoa ei suositella. 

 
Elinluokka 
(MedDRA) 

Melko harvinainen 
(> 1/1 000, < 1/100) 

Hyvin harvinainen (< 
1/10 000) 
 

Yleisoireet ja 
antopaikassa 
todettavat haitat 

Ohimenevä lievä 
ihoärsytys (esim. kirvely ja 
punoitus)  

Ihon yliherkkyysreaktio 
(allerginen kosketusekseema) 

Sukupuolielimet ja 
rinnat 

Tiputteluvuoto   

 

[…] 

 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti.] 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen 

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä 
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan 
arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista liitteessä V* ilmoitetun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 

 
Kohta 5.1 Farmakodynamiikka 

 
[…] 

Estradioli 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 

[kauppanimi] sisältää vaikuttavana aineena 17ß-estradiolia (0,005 %). Estradioli on 
tehokkain luontainen estrogeeni, joka vaikuttaa solunsisäisesti. 
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[Seuraava teksti on poistettava kokonaisuudessaan tästä kohdasta] 

Tavanomaisten hedelmällisessä iässä tapahtuvien hormonaalisten vaikutusten lisäksi suurilla 
estradiolipitoisuuksilla on luontaisia vaikutuksia ihoon. Kun estradiolia annetaan paikallisesti 
tai systeemisesti noin ≥ 0,01 prosenttia, se laajentaa hiussuonia ja edistää verenkiertoa. 
Estrogeenit stimuloivat epiteelisolujen proliferaatiota sukupuolielinten alueella ja virtsateissä 
sekä lisäävät ihon kollageenisynteesiä. 

Muiden steroidihormonien tavoin estradioli vaikuttaa systeemisen annostelun jälkeen 
suoraan geneettiseen informaatioon (DNA:han) spesifisten reseptorien kautta. Niinpä 
estradioli vaikuttaa transkriptioon (RNA-synteesiin) ja stimuloi spesifisten proteiinien 
synteesiä. Lisäksi estradiolilla on nopeita vaikutuksia, jotka eivät liity perimään 
(signaalitransduktio). 

[…] 
 
Prednisoloni 
 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 
Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien nykyinen luokittelu on: (I) mieto, (II) keskivahva, 
(III) vahva ja (IV) erittäin vahva. Prednisoloni, joka muistuttaa läheisesti luontaista 
hydrokortisonia (kortisolia), kuuluu ensimmäiseen ryhmään. Siksi prednisoloni sopii 
erityisen hyvin ongelma-alueiden tulehduksellisten ihotautien hoitoon, sillä se on tulehdusta, 
allergiaoireita ja kutinaa ehkäiseviltä ominaisuuksiltaan mieto. 
 

Kohta 5.2 Farmakokinetiikka 
 
Estradioli 

[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 
Tutkimuksia siitä, imeytyykö estradioli naisten ulkosynnyttimiin levitetystä [kauppanimi]-
valmisteesta ihon kautta, ei ole tehty. 

 

[…] 
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II. Pakkausseloste 

[Olemassa olevat tuotetiedot on muutettava lisäämällä, korvaamalla tai poistamalla tekstiä tarpeen 
mukaan, jotta ne vastaavat seuraavia sanamuotoja] 

 

1.  MITÄ [kauppanimi] ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
[kauppanimi] on lääke, joka sisältää estradiolia ja prednisolonia. 

Käyttöaiheet: 
 

[Käyttöaihetta koskevat teksti on poistettava ja korvattava seuraavalla tekstillä] 

 

Vaihdevuodet ohittaneiden naisten ulkosynnyttimien akuuttien, lievien, tulehtuneiden, 
kirvelevien ja kutisevien ihosairauksien lyhytaikaiseen ulkoiseen alkuhoitoon, kun mietojen 
kortikosteroidien ja estradiolin käyttö on aiheellista. 

 
[Seuraava teksti on poistettava] 

 

[kauppanimi]-voide on tarkoitettu estrogeenin puutteesta johtuvien ulkosynnyttimien 
atrofisten sairauksien ja ulkoisten sukupuolielinten valkojäkälän (pitkäaikaisten kutiavien 
ihomuutosten) hoitoon. 

2.  ENNEN KUIN KÄYTÄT [kauppanimi]-valmistetta 
Älä käytä [kauppanimi]-valmistetta 
[Tässä osiossa on oltava ainoastaan seuraava teksti kokonaisuudessaan] 

 

− jos olet allerginen (yliherkkä) estradiolille, prednisolonille, setyyli-
stearyylialkoholille tai [kauppanimi]-valmisteen jollekin muulle aineelle 

− jos sinulla on tai sinulla epäillään olevan hyvän- tai pahanlaatuinen kasvain, joka on 
herkkä estrogeeneille, kuten kohdun lihaskasvaimia tai kohdun limakalvon syöpä 

− jos sinulla on joskus ollut pahanlaatuisia kasvaimia, jotka ovat herkkiä estrogeenille 

− jos sinulla on selvittämätöntä emätinverenvuotoa 

− jos sinulla on hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu (hyperplasia) 

− jos sinulla on bakteeri-, sieni- tai virusinfektion aiheuttamia ulkoisten 
sukupuolielinten ihosairauksia. 

 

Ole erityisen varovainen [kauppanimi]-valmisteen suhteen 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 
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− [kauppanimi]-valmistetta saa käyttää ainoastaan lääkärin valvonnassa. Jos 
odottamatonta sukuelinverenvuotoa ilmenee, keskeytä [kauppanimi]-hoito ja ota 
yhteys lääkäriin. 

− Jos sinulla on tai on ollut endometrioosi tai sinulta on poistettu kohtu. 

− Jos käytät [kauppanimi]-valmisteen kanssa lateksituotteita (kuten kondomeja tai 
pessaaria). Tämä lääke sisältää vaikuttavia aineita (etenkin stearaatteja), jotka voivat 
heikentää näiden tuotteiden toimintaa ja vähentää niiden luotettavuutta. 

− [kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää juuri ennen yhdyntää tai liukastusaineena. 

 

 
[Seuraava teksti on poistettava] 

Pitkittyneen käytön aikana on tarkkailtava mahdollisia systeemisiä (koko elimistöön 
kohdistuvia) vaikutuksia. 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää lapsille tai nuorille. 

[…] 

3.  MITEN [kauppanimi]-valmistetta KÄYTETÄÄN 
[…] 

 
[Tähän kohtaan on lisättävä seuraava teksti. Olemassa olevaa tekstiä on muokattava vastaavasti] 

 

Noin 1 cm [kauppanimi]-voidetta levitetään ohuesti sormilla kerran päivässä 
ulkosynnyttimien sairastuneille alueille ja hierotaan kevyesti ihoon. [kauppanimi]-valmistetta 
ei saa levittää emättimen sisään tai muihin sisäsynnyttimiin. 

Enimmäisannos on kerran päivässä. 

[kauppanimi]-valmistetta käytetään yleensä 2–3 viikkoa. Yli neljä viikkoa kestävää käyttöä 
ei suositella. 

 
[Seuraava teksti on poistettava] 

 

Lääkäri päättää, miten pitkään voidetta käytetään ja onko hoitoa tarpeen jatkaa voiteella, joka 
sisältää suuren annoksen estradiolia mutta ei kortikosteroideja, tai voiteella, joka ei sisällä 
vaikuttavia aineita. 

 
[Seuraava teksti on lisättävä] 

 

[kauppanimi]-valmistetta ei saa käyttää lapsille tai nuorille. 

 

[…] 
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4.  MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
[…] 

[Seuraava teksti on poistettava] 

 

Pitkittyneen (yli neljä viikkoa kestävän) käytön aikana on tarkkailtava mahdollisia 
systeemisiä vaikutuksia, kuten rintakipua ja ihon ohenemista. 

[…] 

 
[Seuraava teksti on lisättävä] 

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä <lääkärille> <tai> <,> 
<apteekkihenkilökunnalle> <tai sairaanhoitajalle>. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V* luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän 
kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän 
lääkevalmisteen turvallisuudesta. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 
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