
30 år på svenska marknaden!

GODKÄND SOM PREVENTIVMEDEL I 8 ÅR

Mirena
levonorgestrel

Kyleena
levonorgestrel

Jaydess
levonorgestrel

Indikation Antikonception i upp till 8 år ldiopatisk menor-
ragi och skydd mot endometriehyperplasi under 
pågående substitutionsbehandling med östrogen i
upp till 5 år.

Antikonception  
i upp till 5 år

Antikonception 
i upp till 3 år

Pearl Index år 1 (effektivitet) 0,21 0,16 0,41

Total mängd levonorgestrel (LNG) 52 mg 19,5 mg 13,5 mg

Medelutsöndring LNG in vivo under 8, 5 och 3 år 13 μg/dygn 9 μg/dygn 6 μg/dygn

Amenorré efter 8, 5 respektive 3 år 34% 23% 12%

T-skelettets storlek 32 x32 mm 28 x 30 mm 28 x 30 mm

lnsättningsrörets diameter 4,4 mm 3,8 mm 3,8 mm

Färg på trådarna Brun Blå Brun

Differentiering vid ultraljud  – Silverring förbättrar synligheten Silverring förbättrar synligheten

Bayer har tre hormonspiraler. Här kan du se likheter och skillnader.

levonorgestrel 20 µg/24 tim



Mirena®, intrauterint inlägg , levonorgestrel 20 µg/24 timmar
Indikation: Antikonception i upp till 8 år. Idiopatisk menorragi och skydd mot endometriehyperplasi under pågående substitutionsbehandling med östrogen 
i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, humörförändringar, acne och blödnings-störningar, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen 
eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. Varningar/försiktighet: Mirena bör användas med försiktighet 
eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal 
migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Vid diagnos av bröstcancer bör uttag av Mirena övervägas. Kvinnor 
som överväger att låta sätta in en Mirena bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression 
är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva 
symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se  
SPC 2022-11-15 MA-MIR-SE-0002-1 NOV 2022

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. Indikation: Antikonception i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy 
och förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter 
några månaders användning. 
Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger 
eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor 
som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet 
och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller 
depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.
se SPC 2022-06-22. MA-KYL-SE-0007-1 Sept 2022

Jaydess®, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel Indikation: Antikonception i upp till 3 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy 
och förändringar i blödnings-mönstret, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter 
några månaders användning. Varningar/försiktighet: Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av 
följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke 
eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor 
som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar 
vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen 
läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se
SPC 2022-06-22 ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till 
Läkemedelsverket. MA-JAY-SE-0001-1 Sept 2022

Bayer AB 
Box 606, 169 26 Solna 
Tel: 08-580 223 00
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