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Pak vagitoriet ud

Sørg for, at dine hænder 
er rene, og tag derefter 
Cyclogest® vagitoriet 
ud af emballagen. 
Tag dig tid til at finde 
en stilling, der er 
behagelig for dig.
Tip: Det kan hjælpe at 
ligge ned eller sidde 
på hug.

Hvordan tager du Cyclogest®?

Hvad er Cyclogest®? 
Cyclogest® er et, vagitorie, der indeholder proges- 
teron, et naturligt kvindeligt hormon, som din krop selv 
producerer. Du skal indsætte vagitoriet vaginalt som  
anvist af din læge. Vagitoriet kan indsættes uden brug  

af indføringshylster. Vagitorie er en almindelig måde at 
give medicin på, og Cyclogest® vagitorie sikrer, 
at progesteronen frigøres lokalt.

Indsæt vagitoriet

For at indsætte vagitoriet 
vaginalt skal du placere 
det mellem kønslæberne 
og skubbe det opad. 

Tip: Det kan hjælpe at ligge 
ned eller sidde på hug.
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Lad vagitoriet virke

Når vagitoriet er sat op, vil det 
langsomt smelte og gradvist frigøre 
progesteronen, som derefter optages 
i livmoderslimhinden. Efter brug af 
Cyclogest vil du måske opdage 
udsivning fra vagitoriet efter 
opløsning. Det er dog helt normalt 
for lægemidler, som gives vaginalt.

Tip: Det kan hjælpe at bruge 
trusseindlæg for at forhindre lækage.
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Husk, at du altid skal bruge Cyclogest® 
præcis som anvist af din læge. 

Hvis du er i tvivl, så spørg din læge, 
sygeplejersken eller på apoteket.  

Kontakt også din læge eller sygeplejerske, 
hvis du oplever utilsigtede hændelser.

Du er også velkommen til at kontakte 
Gedeon Richter på tlf: +45 36 92 77 98 eller 

via mail: medinfo.dk@gedeonrichter.eu

Folderen erstatter ikke 
indlægssedlen, som du finder 

i Cyclogest® pakken. 
Læs altid indlægssedlen. 

Hvorfor vælge Cyclogest®? 
Nogle gange kan din krop have brug for en hjælpende 
hånd. Det gælder fx, hvis dit progesteronniveau er lavere 
end det, din krop har brug for. Det er her, Cyclogest® 
kommer ind i billedet. En øgning af dit progesteronniveau 
kan hjælpe livmoderslimhinden, så den bliver klar til at 
modtage et befrugtet æg. Og når ægget er sat op med IVF, 
kan progesteron hjælpe det med at udvikle sig.

Hvornår skal du tage Cyclogest®? 
Planlæg, hvornår du tager Cyclogest®, så det passer ind 
i din hverdag (samtidig med, at du overholder den anbe-
falede dosering og det anbefalede behandlingsregimen). 
Det kan fx være, at det passer dig bedst at tage Cyclogest® 
om morgenen når du vågner, og igen, inden du går i seng.
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