
Tietoa sinulle, joka käytät Blissel-emätingeeliä

50 µg estriolia/g emätingeeliä
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Tämä esite on sinulle, joka käytät Blissel-emätingeeliä (estriolia 50 mikrog/g) emätti-
men kuivien limakalvojen hoitoon. Lue lisätietoa Blisselistä lääkepakkauksessa 

olevasta pakkausselosteesta tai www.fimea.fi -sivustolta.

Elämä meillä yli 50-vuotiailla naisilla on usein  
dynaamista ja energistä aikaa. Olemme uramme huipulla, 

seurustelemme, kuntoilemme, käymme joogassa ja  
matkustelemme. Useimmilla meistä on aktiivinen  

seksielämä ja monet löytävät uuden elämänkumppanin. 
Tunnemme itsemme nuoremmiksi kuin kanssasisaremme 

vain 20-30 vuotta sitten. Monille meistä vaihdevuodet  
tulevat epämiellyttävänä yllätyksenä.
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Vaihdevuodet alkavat muutama vuosi ennen viimeisiä  
kuukautisia (menopaussi). Viimeiset kuukautiset  

ovat yleensä 50 vuoden iässä.

Vaihdevuosien aikana voi saada erilaisia oireita.  
Oireiden hankaluus vaihtelee naisten välillä. Toisilla oireet  
ovat hankalampia kuin toisilla. Muutamassa vuodessa  
oireet yleensä helpottavat, paitsi yksi kiusallinen oire.

MIELIALAN  
VAIHTELUA

KUIVAT LIMAKALVOT

HIKOILUA
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Joka toinen nainen kärsii emättimen kuivista limakalvoista 
vaihdevuosien jälkeen. Yleisimmät oireet ovat kuivuuden 
tunne emättimessä, yhdyntäkivut sekä kutina ja kirvely 

sukuelinten alueella. Vaikeudet pidätellä virtsaa ja toistuvat 
virtsatieinfektiot ovat myös tavallisia oireita.
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Naisen sukupuolihormoni 
estrogeeni muodostuu muna-
sarjoissa, joista se kulkeutuu 
verenkierron mukana ja  
vaikuttaa suureen osaan  
kehoa, kuten aivoihin,  
rintoihin, kohtuun ja  
emättimen limakalvoihin.

Vaihdevuosien aikana  
estrogeenin tuotanto  
munasarjoissa vähenee,  
mikä aiheuttaa oireita eri 
puolella kehoa.

Estrogeenin vaikutuksesta emätti-
men ja virtsaputken limakalvot ovat 
paksut, poimuttuneet, kosteat ja 
kimmoisat.

Estrogeenin puute aiheuttaa emättimen  
ja virtsaputken limakalvolla kuivuutta ja 
ohenemista tehden siitä hauraan ja  
tulehdusherkän.
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Estrogeenin tuotanto munasarjoissa alkaa murrosiässä  
saavuttaen huippunsa naisen hedelmällisen vaiheen aikana ja 

alkaa hiljalleen heikkenemään neljänkymmenen ikävuoden  
jälkeen. Vaihdevuosien aikana estrogeenin määrä laskee jyrkästi 

hiipuen vähitellen alhaiselle tasolle loppuelämän ajaksi.

Aivan kuten kukkasetkin tarvitsevat vettä, myös limakalvot 
tarvitsevat estrogeenia pysyäkseen paksuina ja kimmoisina.
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Blissel on läpinäkyvä emätingeeli, joka sisältää estrogeenia  
(50 mikrog estriolia/g emätingeeliä). Blissel annostellaan emätti-
meen, jossa vaiva piilee ja siksi sitä kutsutaan paikallishoidoksi.
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Blissel sisältää estrioli-estrogeeniä, joka palauttaa limakalvojen 
paksuuden, kimmoisuuden ja joustavuuden. Estriolin vaikutuk-

sesta oireet, kuten kuivuuden tunne, yhdyntäkivut, kutina ja 
kirvely helpottuvat.

Blissel emätingeeli palauttaa myös limakalvojen kosteuden jo 
ennen kuin sen sisältämä estrogeeni alkaa vaikuttaa. Emätingeeli 
sisältää apuaineita, joiden avulla geeli kiinnittyy emättimen seinä-
miin eikä se valu tai tunnu tahmealta tai epämukavalta käyttää.

Blisselissä on vähäinen määrä estrogeenia, minkä vuoksi  
estrogeeni vaikuttaa ainoastaan paikallisesti emättimen  

limakalvoilla eikä imeydy muualle kehoon.

Hoidon alussa voi esiintyä paikallista ärsytystä tai kutinaa,  
mutta nämä oireet yleensä helpottavat ajan myötä. Mikäli sinulla 

ilmenee haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriisi.
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Oireet saattavat alkaa jälleen, jos lopetat Blisselin käytön.  
Keskustele lääkärisi kanssa jatkohoidosta.

Ota yksi annos Blisseliä joka ilta kolme ensimmäistä  
hoitoviikkoa ja tämän jälkeen yksi annos kaksi kertaa viikossa. 

Emätingeeli annostellaan emättimeen asettimen avulla.

Miten Blissel annostellaan?
Alla olevassa kuvassa näet putken ja  
asettimen osat (männän ja kanyylin).

1. Poista putken korkki, käännä se  
 ylösalaisin ja käytä terävää kärkeä putken  
 kaulassa olevan sinetin puhkaisemiseen.  
 Älä käytä, jos sinetti on rikki.

2.  Ota pakkauksesta kanyyli ja mäntä. 
 Työnnä valkoinen mäntä koko mitaltaan  
 kanyyliin. Kierrä kanyyli kiinni putken 
 kaulaan.

3.  Purista putkea täyttääksesi asettimen 
 geelillä täyttökohtaan asti (n. 2 cm asetti-
 men putken täyttöpäästä). Mäntä 
 pysähtyy täyttökohtaan (yksi gramma   
 geeliä).

4.  Kierrä kanyyli irti putkesta ja laita korkki  
 takaisin kiinni putkeen.

5.  Käy makuulle. Työnnä asettimen pää   
 syvälle emättimeen ja työnnä mäntä 
 hitaasti aivan pohjaan asti.

6.  Käytön jälkeen vedä mäntä ulos kanyylistä.  
 Huuhdo sekä kanyyli että mäntä heti hyvin  
 lämpimällä puhtaalla vedellä, niin että niitä  
 voi käyttää uudelleen seuraavalla kerralla.

Putki

Mäntä

Kanyyli Täyttökohta
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Miten estrogeeniä sisältävä Blissel eroaa paikallishoidoista, 
jotka eivät sisällä estrogeenia?
Estrogeenittomilla hoidoilla ei ole vaikutusta limakalvojen rakenteeseen. 
Estrogeeni on välttämätöntä limakalvojen pysyvälle eheytymiselle. Estrogeeni 
palauttaa limakalvot kuntoon ja tekee niistä paksut, kosteat ja kimmoisat. 
Tällöin estrogeenin puutteesta aiheutuvat oireet, kuten kuivuuden tunne, yh-
dyntäkivut, kutina ja kirvely lievittyvät.

Mitä eroa on Blisselillä ja muilla estrogeeniä sisältävillä  
paikallishoidoilla?
Paikalliset estrogeenivalmisteet emättimen limakalvojen hoitoon sisältävät 
joko estriolia tai estradiolia. Blissel sisältää estriolia, joka on vaikutukseltaan
miedompi kuin estradioli. Tämän lisäksi Blisselin estrioliannos on pieni, mikä 
tarkoittaa, että Blissel vaikuttaa ainoastaan emättimen limakalvoilla eikä 
muualla kehossa. Lisäksi itse geeli levittyy ja kiinnittyy emättimen limakal-
voille kosteuttaen ja voidellen niitä.

Mitä eroa on Blisselillä ja systeemisillä estrogeenihoidoilla?
Blissel annostellaan emättimeen ja se vaikuttaa ainoastaan sukuelinten  
alueella. Systeeminen hoito tarkoittaa suun kautta otettavaa tai iholle  
annosteltavaa (esim. tabletit, laastarit) hoitoa, joka vaikuttaa kaikkialla  
kehossa. Jos sinä kärsit emättimen kuivista limakalvoista, suositellaan  
hoidoksi paikallista estrogeenivalmistetta kuten Blissel.

Mitä jos lopetan Blissel-hoidon?
Limakalvosi tarvitsevat jatkuvasti estrogeenia pysyäkseen paksuina, kosteina 
ja kimmoisina. Jos lopetat Blisselin käytön, limakalvot palautuvat jälleen  
ohuiksi, kuiviksi ja hauraiksi.

Mitä jos unohdan ottaa Blissel-annoksen?
Mikäli unohdat käyttää Blissel-annoksen, ei siitä ole haittaa. Tässä tapauk-
sessa kannattaa ottaa yksi annos mahdollisimman pian. Mikäli unohdetusta 
annoksesta on kulunut yli 12 tuntia, jätä siinä tapauksessa tämä annos väliin. 
Älä annostele Blisseliä kahdesti, mikäli olet unohtanut ottaa yhden annoksen. 

Blissel 50 mikrog/g emätingeeli. 
Vaikuttava aine: 1 g emätingeeliä sisältää 50 mikrogrammaa estriolia. 
Käyttöaiheet: Emättimen kuivuuden paikallishoitoon postmenopausaalisille naisille, joilla on 
emättimen atrofia. 
Annostus: Käyttö voidaan aloittaa milloin tahansa emättimen atrofian ilmenemisen jälkeen. 
Hoidon aloitus: yksi asettimellinen geeliä vuorokaudessa 3 viikon ajan (mieluiten juuri ennen 
nukkumaanmenoa). Ylläpitohoidossa yksi asettimellinen kaksi kertaa viikossa. Hoidon 
jatkamisen tarve pitää arvioida 12 viikon kuluttua. Hoidon aloitukseen ja jatkohoitoon pitää 
käyttää matalinta tehokasta annosta lyhimmän mahdollisen ajan. 
Antotapa: Merkkiviivaan asti täytetty asetin viedään emättimeen ja geeli tyhjennetään 
emättimeen. 
Vastaaiheet: tiedossa oleva, aiemmin sairastettu tai epäilty rintasyöpä, tiedossa oleva tai 
epäilty estrogeeniriippuvainen pahanlaatuinen kasvain, diagnosoimaton verenvuoto 
sukuelimistä, hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu, aiempi idiopaattinen tai tämänhetkinen 
laskimotromboembolia, aktiivinen tai äskettäinen valtimoiden tromboembolinen sairaus, 
tiedossa oleva tromboottinen häiriö, akuutti maksatulehdus tai aiemmin sairastettu maksatu-
lehdus, jos maksan toimintakokeiden arvot eivät ole palanneet normaali- tasolle, yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle tai apuaineille, porfyria. 
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Hoidon hyödyt ja haitat arvioitava vähintään 
vuosittain. Ei saa yhdistää samanaikaiseen systeemiseen estrogeenihoitoon. Emätintulehduk-
set tulee hoitaa ennen hoidon aloittamista. Katso valmisteyhteenvedosta erityistä valvontaa ja 
varovaisuutta vaativat sairaudentilat. Hoito tulee keskeyttää välittömästi seuraavissa tapauk-
sissa: keltaisuus tai maksan toiminnan heikkeneminen, merkittävä verenpaineen kohoaminen, 
uuden migreenityyppisen päänsäryn ilmeneminen, raskaus. Ajoittaisia tarkistuksia kohdun 
limakalvon liikakasvuun tai kohdun limakalvokasvaimeen viittaavien oireiden varalta suositellaan. 
Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita pitää tarkkailla huolellisesti. 
Yhteisvaikutukset: Valmisteella ei odoteta olevan kliinisesti relevantteja yhteisvaikutuksia. 
Haittavaikutukset: Yleiset: sukupuolielinten tai annostelukohdan kutina. Haittavaikutukset 
ovat yleensä ohimeneviä ja voimakkuusasteeltaan lieviä. Hoidon alussa voi esiintyä paikallista 
ärsytystä kuumotuksen tunteen ja/tai kutinan muodossa. 
Raskaus ja imetys: Ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Hoito tulee lopettaa 
välittömästi raskauden alkaessa. 
Pakkaukset ja hinnat (vmh+alv 12-2020): 1 x 30 g: 24,77 €. 
Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto, 
Pharmaca Fennica, CampusPharma AB, Ruotsi, email: info@campuspharma.se. 
Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 16.03.2017 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Lisätietoa Blisselistä saat pakkausselosteesta,  
lääkäriltäsi tai www.fimea.fi sivustolta.
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Campus Pharma AB. Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg, Ruotsi.  
Puh: +46 31 205 020. www.campuspharma.se

50 µg estriolia/g emätingeeliä


