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TILL DIG SOM FÅR OESTRING 
– ETT LÄKEMEDEL FÖR BEHANDLING AV  

LOKALA ÖSTROGENBRISTSYMTOM.

PATIENTINFORMATION
Läs bipacksedeln noggrant innan användande
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Minskad östrogenproduktion  
och besvär i underlivet.

I samband med klimakteriet minskar kroppens produk-
tion av östrogen. Slemhinnorna i underlivet förlorar 
sin elasticitet och fuktighet och blir tunna och sköra. 
Många kvinnor känner klåda och sveda från underlivet, 
det kan göra ont vid samlag och en del får också 
urinläckage. Genom att tillföra östrogen lokalt kan 
slemhinnorna i vaginan och i urinvägarna bli tjockare  
och mer elastiska.1 Du kan slippa dina besvär och få 

tillbaka ett normalt samliv.

Slemhinnan i vagina och 
urinrör hos äldre, obehandlade 
kvinnor är tunn och oelastisk.

Slemhinnan i vagina och urinrör blir 
tjockare, fuktigare och mer elastisk 
efter lokal behandling med östrogen.Ill
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Ref: 1. SBU rapport, Behandling av symtom vid klimakteriebesvär, nr 159; 
kapitel 4, maj 2002



Behandling med Oestring. 

Oestring® (estradiol) är en mjuk ring som långsamt 
utsöndrar en låg dos av hormonet östradiol under tre 
månader. Oestring är en enkel kladdfri metod för att 
komma till rätta med underlivsproblem. Ringen förs  
upp innanför slidmynningen, ungefär som en tampong, 
och byts ut efter tre månader.  
De flesta kvinnor som använder 
Oestring känner inte av ringen 
alls, inte ens vid samlag. Vill du 
ta ut ringen tillfälligtvis, t ex 
vid samlag, tvättar du den i 
ljummet vatten innan du 
sätter in den igen.
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För vem passar Oestring?

Oestring är en bekväm behandling för dig som har 

östrogenbristsymtom under klimakteriet. Behandlingen 

är så enkel att den passar både för dig som nyligen nått 

övergångsåldern och för dig som är lite äldre.

Finns det några biverkningar med Oestring?

I början av behandlingen kan du känna en mekanisk 

retning av slemhinnan. Östrogen kan också ge en ökad 

sekretion som kan upplevas som en flytning. Problemen 

brukar försvinna efter 2–4 veckor. Det är inte visat att 

vikten påverkas av behandling med Oestring.

I vissa fall kan biverkningar såsom huvudvärk  

och illamående uppträda. För mer information se 

bipack sedeln.
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Så här sätter du in  
och byter Oestring.

Oestring är mycket enkel att sätta in och byta. Om du 

inte själv klarar av att sätta in eller byta ringen kan  

en distriktssköterska eller barnmorska hjälpa dig.  
En använd ring återlämnas till apoteket, eller slängs 

bland hushållssoporna. Spola inte ner den i toaletten.

Sätta in: Sitt på toaletten, ligg på rygg i sängen med 

särade, uppdragna ben eller sitt på huk. Tryck ihop 

ringen och forma den till en oval. För in ringen 

innanför slidmynningen. 

SE MER INFORMATION  
PÅ BAKSIDAN
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Ringen förs automatiskt upp av slidmuskulaturen 

och sitter sedan säkert på sin plats i övre delen av 

vagina. Oestring kan ändra sitt läge, t ex vid kraftig 

förstoppning, och pressas neråt. Då för du bara upp 

den igen.

Ta ut: Sitt på toaletten, ligg på rygg i sängen med 

särade, uppdragna ben eller sitt på huk. För in ett 

finger i vagina och haka fast ringen med fingret. 

Dra ut ringen genom en lätt vridning.
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Hur länge ska jag behandlas  
med Oestring?

Dina besvär beror på en naturlig brist på östrogen. 

Lokal behandling lindrar besvären, men botar dem 

inte. När du slutar är risken stor att dina besvär 

kommer tillbaka. Du bör därför fortsätta behand-

lingen så länge du mår bra av den.

Är det något du undrar över eller behöver hjälp 

med så tala med din läkare, sköterska, uroterapeut 

eller barnmorska. Det finns inga frågor som är 

konstiga eller pinsamma för dem.
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Bytesschema  
och anteckningar:

Ring nr:  Insättningsdatum: Bytesdatum:

Ring nr:  Insättningsdatum: Bytesdatum:

Ring nr:  Insättningsdatum: Bytesdatum:

Ring nr:  Insättningsdatum: Bytesdatum:
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Med länken eller QR-koden kommer du till en  
film som beskriver insättande och byte av Oestring

www.medicininstruktioner.se/pfizer/oestring

Pfizer AB 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00, www.pfizer.se
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Oestring (estradiol) 7,5 mikrogram/24 timmar vaginalinlägg. Indikation: Oestring används för att 
lindra lokala besvär i vaginan, såsom torrhet och irritation, då menstruationerna upphör i samband med 
klimakteriet (menopaus). Förpackningar och styrkor: Oestring vaginalinlägg är en elastisk, något oge
nomskinlig ring som ligger förpackad i en foliepåse. Varje kartong innehåller 1 vaginalinlägg. Dosering: 
Oestring avger en liten mängd estradiol (7,5 mikrogram per dygn) inne i slidan under 90 dagar, därefter 
ersätts ringen med en ny. Tag noga del av informationen i bipacksedeln. 

Använd inte Oestring:
• om du har eller har haft bröstcancer, eller du misstänks ha bröstcancer
• om du har eller har haft cancer som är känslig för östrogener, till exempel cancer i livmoder
slemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer

• om du har någon oförklarlig underlivsblödning
• om du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte behandlats 
för det

• om du har eller har haft en blodpropp i en ven (venös tromboembolism), till exempel i benen  
(djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)

• om du har en koagulationsrubbning (t.ex. protein C, protein S eller antitrombinbrist)
• om du har eller nyligen har haft en sjukdom som orsakas av blodproppar i artärer, till exempel 
hjärtinfarkt, slaganfall (stroke) eller kärlkramp (angina)

• om du har eller har haft en leversjukdom och dina levervärden inte återgått till det normala
• om du har ”porfyri”, en sällsynt ärftlig blodsjukdom
• om du är allergisk mot estradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel 

Biverkningar Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Urinvägsinfektion, irritation/
klåda/infektion i slidan, buksmärtor, obehag från buken, obehag från ändtarmen, huvudvärk, illamå
ende, uttalad svettning, irriterad blåsa, oväntad underlivsblödning. 
Varningar och försiktighet: Tala med läkare om du har: muskelknutor (myom) inuti livmodern, en 
livmoderslemhinna som växer utanför livmodern (endometrios) eller en tidigare kraftig tillväxt av liv
moderslemhinnan (endometriehyperplasi), ökad risk för att utveckla blodproppar, ökad risk att få en 
östrogenkänslig cancer, äggstockscancer, högt blodtryck, leversjukdom, diabetes, gallsten, migrän eller 
svår huvudvärk, en sjukdom i immunsystemet som påverkar många organ i kroppen (systemisk lupus 
erythematosus, SLE), epilepsi, astma, en sjukdom som påverkar trumhinnan och hörseln (otoskleros), 
en mycket hög nivå av fett i blodet (triglycerider), vätskeansamling på grund av hjärteller njurproblem. 
För mer information: www.fass.se. Denna information bygger på bipacksedeln 20201217.


