
Vagifem® 
– ett läkemedel utan krångel och kladd

18-pack

Vagifem®  
finns receptfritt 

på apoteket



I och efter klimakteriet drabbas nästan hälften av 
alla kvinnor av östrogenbrist i underlivet. Detta 
kan i sin tur leda till torra slemhinnor, så kallad 
”vaginal atrofi”. När nivåerna av östrogen sjunker 
blir slemhinnorna i urinröret och slidan tunnare 
och skörare, och det kan ge upphov till klåda, 
sveda och smärta, samt urinläckage och upprepade 
urinvägsinfektioner.
 
Ersätter kroppens eget östrogen
Till skillnad från exempelvis värmevallningar som 
försvinner efter klimakteriet, brukar problemen 
med torra slemhinnor oftast bestå. Men det 
finns dock hjälp att få och man behöver inte leva 
med besvären. Genom att tillföra lokalt östrogen 
istället för det östrogen som kroppen inte längre 
producerar, kan symtomen behandlas.
Vagifem® är ett läkemedel som kan lindra besvären.

Torra slemhinnor  
– ett problem man inte 
behöver leva med

Ö
strogenbrist 
i underlivet



Vagifem® är en lokal underlivsbehandling med 
östrogen som är identiskt med det hormon 
kroppen själv producerar. 

När man börjar använda Vagifem® brukar effekten 
märkas redan under den första månaden. 
Slemhinnorna börjar då återfå sin elasticitet och 
tjocklek, och torrhetskänslan, klådan och smärtan 
försvinner helt eller delvis. Effekten finns kvar så 
länge du använder Vagifem®. 

Så fungerar Vagifem
®



Tabletten fäster på slemhinnan 
och absorberas utan kladd.

Långtidsbehandling ska vara enkel. Vagifem® förs in i 
slidan och tabletten hamnar där den ska med hjälp av 
den medföljande applikatorn. Vagifem® frisätts sedan 
gradvis utan att kladda eller läcka. Det gör att man 
slipper använda bindor eller trosskydd. De två första 
veckorna ska Vagifem® tas varje dag, sedan två gånger 
per vecka, till exempel onsdagar och söndagar.

Applikatorn är förpackad i en hygienisk 
engångsförpackning som öppnas i den sida där 
tryckknappen finns.

Applikatorn förs in i slidan tills
ett mjukt motstånd känns
och då trycker man på knappen.

Behandla m
ed Vagifem

®

Miljö 
Vid förbränning av applikatorn bildas koldioxid och vatten, 
hälften av den förbrukade energin återvinns.

Behandlingen är enkel 
och kladdfri

Doseringstips: tänk SOS! Söndag – Onsdag – Söndag



Den här broschyren vänder sig till dig som lider av 
östrogenbrist i underlivet, i och efter klimakteriet. Här kan 
du läsa om hur behandlingen med Vagifem® fungerar.

Mer information kan du få av din läkare eller sjuk-
sköterska eller på fass.se. Det går också bra att kontakta 
sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 eller 
www.1177.se.

Novo Nordisk Scandinavia AB
Box 505 87, SE-202 15 Malmö
www.novonordisk.se
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Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginaltabletter 18 st. Vagifem används för 
lokal behandling av besvär såsom torrhet eller irritation som orsakas av östrogenbrist 
i underlivet hos kvinnor efter sista regelbundna menstrationsperioden (menopaus). 
Östrogenbristen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säker-
ställa rätt diagnos. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du 
mår sämre efter 2-4 veckor eller om andra symtom uppträder. När du påbörjat be-
handling med Vagifem ska du gå på regelbunda läkarkontroller, minst en gång per år.  
Läs bipacksedeln noga. 

RÅDGÖR MED DIN LÄKARE INNAN DU ANVÄNDER VAGIFEM.

Mer 
information på 

www.vagifem.se
Välkommen!


