Handboek Patiënteninformatie
4041 PIF utrogestan capsules

U heeft van uw arts Utrogestan® voorgeschreven gekregen.
Na een IVF/ICSI‐punctie en soms ook na een IUI‐behandeling (inseminatie) wordt Utrogestan® voorschreven.
Utrogestan® bevat het hormoon progesteron. Progesteron helpt mee het slijmvlies van de baarmoeder geschikt te
maken voor de innesteling van een embryo. Zonder deze medicatie ontstaat bij veel patiënten een te vroege
menstruatie en dus een verminderde zwangerschapskans.

Wijze van gebruik
De Utrogestan® capsules moeten vaginaal ingebracht worden, eventueel met behulp van een speciale inbrenghuls
om het inbrengen te vergemakkelijken. Deze inbrenghuls kunnen wij u verstrekken.
Ondanks dat op de verpakking en de bijsluiter van Utrogestan® staat dat het oraal (via de mond) ingenomen moet
worden, willen wij benadrukken dat de capsules dus als vaginale “zetpil” aan u zijn voorgeschreven.

Dosering
Bij IVF of ICSI gebruikt u 6 capsules per dag (3 x daags 2 capsules vaginaal) vanaf de dag van punctie.
Bij IUI of KID gebruikt u 3 capsules per dag (‘s morgens 1 capsule en ‘s avonds 2 capsules vaginaal) beginnend ‘s
avonds op de dag van inseminatie.
Bij Cryo ET (terugplaatsing van ingevroren embryo) gebruikt u 3 capsules per dag (‘s morgens 1 capsule en ‘s avonds
2 capsules vaginaal) beginnend op de dag ná de Pregnyl‐injectie.
U dient de capsules minimaal gedurende 16 dagen na IUI of KID en in geval van IVF/ICSI/Cryo‐ET 14 dagen na
terugplaatsing van het/de embryo’s te blijven gebruiken.

Wat u verder nog moet weten over het gebruik van Utrogestan®
Door het gebruik van Utrogestan®‐capsules kan de menstruatie later optreden dan gebruikelijk.
U kunt door de medicijnen bijwerkingen krijgen, die lijken op zwangerschapsverschijnselen zoals misselijkheid
en gevoelige borsten (zie voor overige bijwerkingen de bijsluiter).
Het vaginaal gebruik van Utrogestan® capsules kan een wit/gelige afscheiding geven. We raden u aan
maandverband te gebruiken.
U wordt verzocht op de afgesproken dag thuis een zwangerschapstest (in urine) te doen. Indien deze positief is
dan neemt u contact op met Nij Barrahûs, er zal u dan verteld worden door te gaan met de Utrogestan®‐
capsules.
Indien de zwangerschapstest negatief is of als u voor die tijd al duidelijk menstrueert, dan kunt u stoppen met
de Utrogestan®. Twijfelt u, neem dan contact op met Nij Barrahûs.
Er geldt een eigen bijdrage van ca. € 5,00 per doosje Utrogestan. Deze wordt in rekening gebracht door onze
apotheker Apotheek Sonnega te Leeuwarden
Heeft u vragen of bent u onzeker, schroom niet om Nij Barrahûs te bellen.
Telefoonnummer: 0561 ‐ 61 00 30 ‐ maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
(voor dringende vragen zijn wij bereikbaar op ons spoednummer 06 ‐ 17 43 69 16)
E‐mail: info@nijbarrahus.nl
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