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Patsiendi teabeleht 

 

MIDA MA PEAN TEADMA KOMBINEERITUD HORMONAALSETEST KONTRATSEPTIIVIDEST (KHK) 

 

Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid ei ole mõeldud haiguste raviks; nende kasutamise 

eesmärk on soovimatute raseduste vältimine. 

Kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine on üks usaldusväärsemaid pöörduva 

toimega kontratseptsiooni meetodeid korrektsel kasutamisel. 

 

Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid, sh teile väljakirjutatu, suurendavad verehüüvete 

tekke riski. Üldine risk verehüüvete tekkeks kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide 

kasutamise ajal on madal, kuid verehüübed võivad olla tõsised ja väga harvadel juhtudel isegi 

surmaga lõppevad. Teie jaoks on väga oluline aru saada, mis tingimustel on teie risk verehüübe 

tekkeks suurem ja millised nähte ja sümptomeid te peate oskama jälgida ning mida ette võtta. 

 

MILLAL ON VEREHÜÜVETE TEKKE RISK KÕIGE SUUREM 

 Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse 

rasestumisvastase vahendi kasutamise esimesel aastal (või kui te hakkate seda uuesti 

kasutama pärast 4-nädalast või pikemat pausi) 

 kui te olete ülekaaluline või rasvunud 

 kui te olete vanem kui 35-aastane 

 kui te suitsetate 

 kui kellelgi teie lähisugulastest on noores eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas 

(süvaveeni tromboos), kopsus (kopsu trombemboolia) või mõnes muus elundis (ajuinfarkt või 

südameinfarkt) 

 kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi 

 Kui te suitsetate ja olete üle 35-aastane, on tungivalt soovitatav suitsetamine lõpetada või 

kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. 

 

MILLAL PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE 

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit, sest 

tegemist võib olla süvaveeni tromboosi, kopsu trombemboolia, südameinfarkti või ajuveresoonkonna 

insuldiga. 

Süvaveeni tromboosi sümptomid: 

 Tugev valu või turse jalas või jalalabas, millega võib kaasuda valu survel, kuumus või 

nahavärvuse muutus, nt muutumine kahvatuks, punaseks või sinakaks. 

Kopsu trombemboolia sümptomid: 

 Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha, võib kaasneda veriköha või veresegune röga 
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 Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval hingamisel 

 Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus, hingamisraskused või kiire hingamine, mis 

võib tekkida nii rahuolekus kui ka mingi tegevuse ajal. 

Südameinfarkti sümptomid: 

 Valu rindkeres ja ebamugavustunne 

 Ebamugavus ülakehas, surve- või raskustunne, mis kiirgub ühte või mõlemasse kätte, selga, 

õlga, kaela, lõuga või ülakõhtu (nabast ülespoole)  

 Täistunne, seedehäired või lämbumistunne 

 Külm higi, iiveldus, oksendamine või pearinglus 

Insuldi sümptomid: 

 Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, kätes või jalgades, eriti ühel kehapoolel 

 Äkki tekkinud segasusseisund 

 Kõnehäire või raskus kõnest arusaamisel 

 Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired või nägemise kadumine 

 Tugev või pikaajaline peavalu/migreen 

 Teadvusekaotus või minestamine 

 

TEAVITAGE OMA ARSTI JA KÜSIGE KUIDAS TEGUTSEDA, KUI: 

 Teil oli hiljuti või teile plaanitakse teha operatsioon, mistõttu te peate jääma pikemaks ajaks 

voodisse 

 Olete pikaajalisel voodirežiimil (nt trauma või haigestumise tõttu) 

 Teil on olnud pikk reis (nt lend üle 4 tunni) 

 

ÄRGE UNUSTAGE ARSTI TEAVITAMAST, ET TE KASUTATE KHK-SID, KUI TE: 

 Lähete operatsioonile, mille järel te peate jääma pikaks ajaks voodirežiimile 

 Planeerite pikka reisi (eriti pikemat lendu) 

 Teile määratakse teisi ravimeid 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 

 

Kui te kahtlustate, et teie kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid on tekitanud teile mõne 

kõrvaltoime, peate sellest teatama oma arstile või apteekrile 

 


