
 

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

TRINOVUM
®
 tabletter 

(Norethisteron + ethinylestradiol ) 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. 

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

- Lægen har ordineret Trinovum til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være 

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt 

her. 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

1. Virkning og anvendelse  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trinovum 

3. Sådan skal du tage Trinovum 

4. Bivirkninger 

5. Opbevaring 

6. Yderligere oplysninger 

 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE  
Trinovum er en p-pille og anvendes for at undgå at blive gravid. Tabletterne virker ved at forhindre ægløsningen og 

påvirke livmoderens slimhinde, så et befrugtet æg får svært ved at udvikles. Desuden bliver slimet i livmoderhalsen 

tykt, hvilket gør det svært for sædcellerne at trænge igennem. 

 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TRINOVUM   

Tag ikke Trinovum  
hvis du har en eller flere af følgende tilstande. Skulle du få en af disse tilstande, skal du straks stoppe med at tage 

Trinovum og kontakte din læge. 

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for norethisteron, ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

- hvis du har haft blodpropper i benene, lungerne, hjertet eller hjernen 

- hvis du har eller har haft årebetændelse med dannelse af en blodprop eller lignende tilstand 
- hvis du er i risikogruppen for at udvikle blodpropper  

- hvis du har hjerteproblemer 

- hvis du har meget forhøjet blodtryk 

- hvis du har sukkersyge med påvirkning af blodkarrene 

- hvis du har eller har haft betændelse i bugspytskirtlen 

- hvis du har kendt eller mistænkt bryst- eller underlivskræft 

- hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion og/eller svulster i leveren 

- hvis du har blødning fra skeden af ukendt årsag 

- hvis du har migræne med aura 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens 

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Trinovum  

Inden behandling med Trinovum startes, skal du undersøges af en læge, have målt dit blodtryk og være sikker på, at 

du ikke er gravid.  

 

Behandlingen med p-piller skal kontrolleres jævnligt. Din læge vurderer, hvor ofte du skal kontrolleres. 

  

Ligesom med andre p-piller, beskytter Trinovum ikke mod HIV (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme. 

Du bør om muligt lade være med at bruge Trinovum fra 4 uger før og 2 uger efter en operation. 

 

Du bør tale med din læge, inden du bruger Trinovum, hvis: 

- du er svært overvægtig 

- du har årebetændelse 

- du lider af visse blodsygdomme 



 

- du lider af migræne 

- du har nære familiemedlemmer, som har eller har haft en blodprop 

- du har sukkersyge 

- du eller nære familiemedlemmer har højt indhold af fedtstoffer i blodet (kolesterol, triglycerider) 

- du har forhøjet blodtryk 

- du har en hjertesygdom 

- du har en leversygdom 

- du har en bestemt bindevævssygdom (systemisk lupus erytematosus) 

- du har fået konstateret en betændelsestilstand i tarmen (Chrons eller colitis ulcerosa) 

- du har tendens til såkaldte leverpletter eller graviditetspletter (gul-brune pigmentpletter). Du bør i så fald undgå 

direkte sollys og ultraviolet lys 

- du ryger (især, hvis du er over 35 år). Kvinder over 35 år, der ryger, bør overveje andre præventionsmidler 

 

Brug af anden medicin  

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også 

medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Du bør fortælle din læge især hvis du bruger: 

- medicin mod epilepsi (barbiturater, topiramat, phenytoinnatrium, felbamat, carbamezapin, oxcarbazepin, 

lamotrigin) 

- antibiotika 

- medicin mod HIV-virus 

- medicin mod svamp (griseofulvin, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, fluconazol) 

- medicin, der undertrykker immunsystemet, til at forebygge afstødning efter transplantation (cyclosporin) 

- muskelafslappende medicin (tizanidin) 

- beroligende medicin (temazepam) 

- medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin) 

- medicin til at forebygge højt blodtryk i lungerne (bosentan) 

- medicin til at forebygge pludselig søvntrang, narkolepsi (modafinil) 

- naturmedicin der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum) 

- medicin der indeholder C-vitamin 

- grapefrugtjuice 

- medicin til at forebygge et højt indhold af fedtstoffer i blodet (atorvastatin, rosuvastatin, clofibrinsyre 

- medicin mod mavesår og halsbrand (omeprazol) 

- medicin mod betændelsestilstande (prednisolon) 

- medicin mod astma (theophyllin) 

- smertestillende medicin (morfin, salicylsyre, paracetamol). 

 

Skal du behandles med antibiotika for en kort periode, skal du anvende en anden præventionsform ud over 

Trinovum. Dette skal du fortsætte med indtil 7 dage efter, at behandlingen med antibiotika er ophørt. Hvis der er 

færre end 7 tabletter tilbage af periodens tabletter, springes pausen over, og der fortsættes med en ny periodes 

tabletter. 

 

 

Brug af Trinovum sammen med mad og drikke 

Undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du tager Trinovum.  

 

Graviditet og amning 

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Du må ikke tage Trinovum, hvis du er gravid. 

 

Amning:  
Du må ikke tage Trinovum, hvis du ammer.  

 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Trinovum tabletter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 



 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Trinovum 
Trinovum indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler 

visse sukkerarter. 

 

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TRINOVUM 
Tag altid Trinovum nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

 

Du skal tage tabletterne i den rækkefølge, der står på pakken og på cirka samme tidspunkt hver dag. Hvis du ikke har 

brugt hormonbaseret prævention umiddelbart,  er 1. dag i første behandlingsperiode den første dag i din 

menstruation.  

Hvis du umiddelbart inden påbegyndt behandling med Trinovum har brugt en anden type af p-piller, skal du begynde at 

tage Trinovum dagen efter den sædvanlige tabletfrie pause. 

 

Du skal derefter tage 1 tablet daglig i 21 dage, hvorefter du holder en pause på 7 dage. 

 

Du kommer til at tage tabletterne sådan: 

1. 1 hvid tablet daglig i 7 dage. 

2. 1 beige tablet daglig i 7 dage. 

3. 1 orange tablet daglig i 7 dage.  

4. 7 dages pause. 

 

I pausen vil du få en menstruationslignende blødning, som begynder 2 eller 3 dage, efter du har taget den sidste tablet. 

Hvis du ikke får nogen blødning, skal du kontrollere, om du er blevet gravid. 

 

Hvis du har taget for mange Trinovum tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trinovum, end der står i denne information, eller 

mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

Hvis du har glemt at tage Trinovum  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den straks, og de næste tabletter skal tages på det sædvanlige 

tidspunkt.  

Hvis der er glemt flere tabletter, skal du kun tage den sidst glemte tablet. Hvis der er gået mere end 12 timer, siden 

du skulle have taget en tablet, kan effekten af Trinovum være nedsat. Du bør derfor anvende en anden pålidelig 

præventionsform de næste 7 dage. Du skal fortsætte med at tage Trinovum tabletterne,  men hvis der er færre end 7 

tabletter tilbage af periodens tabletter, springes pausen over, og der fortsættes med en ny periodes tabletter. 

 

4. BIVIRKNINGER 
Trinovum kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger: 
- Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Blodpropper. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger: 

- Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Væskeophobning, svær 

hovedpine, depression, irritabilitet, mavekramper, oppustethed, bumser, brystspænding, svamp i skeden, 

pletblødning, udebleven blødning i den tabletfrie pause. 

- Ikke almindelige (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  Vægtændring, appetitændring, 

migræne, ændret sexlyst, humørsvingninger, problemer med at tåle  

 

kontaktlinser, kvalme, opkastning, skjoldede pigmenteringer i ansigtet, hårmangel, udslet, øget kropsbehåring, 

brystsmerter. 

 

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret ved brug af p-piller generelt: 

- Blodpropper, livmoderhalskræft, leversvulster, skjoldede pigmenteringer i ansigtet, ømme og røde knuder 

(knuderosen), hævelse af hud i ansigtet, mund, svælg og hænder (angioødem). Hvis du oplever ovenstående 

alvorlige bivirkninger skal du straks kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112. 



 

 

Følgende bivirkninger er forbundet med brug af p-piller generelt: 

- Galdeophobning i leveren, galdesten, gulsot, leversygdom, udebleven menstruation,  ændret 

menstruationsmængde, større muskelknuder i livmoderen, øget udflåd, midlertidig ufrugtbarhed efter ophør 

med behandlingen, præmenstruelt syndrom (PMS), nedsat mælkemængde hvis tabletterne gives umiddelbart 

efter fødsel, forøgelse af fedtudskillelse fra huden, øget kropsbehåring, blødninger i huden, røde områder i 

huden, forandringer på øjets hornhinde, intolerance overfor kontaktlinser, grå stær, skader på øjets nerver, 

frivillige bevægelser, svær hovedpine, nedsat nyrefunktion, blodsygdom som kan forårsage nyreskader, 

nældefeber. 

 

Frekvensen af brystkræft er meget let forøget blandt p-pillebrugere. Da brystkræft er sjældent hos kvinder under 40 

år, er det forhøjede antal lille i forhold til den generelle risiko for brystkræft. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.  

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og 

vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk 

 

5. OPBEVARING 
Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Trinovum efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte 

måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i 

afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Trinovum indeholder: 

- Aktive stoffer: Norethisteron (0,5 mg; 0,75 mg og 1 mg), ethinylestradiol (35 mikrogram) 

- Øvrige indholdsstoffer: Lactose, magnesiumstearat, stivelse, pregelatineret, jernoxid E172 

 

Trinovums udseende og pakningsstørrelse 

1 pakning indeholder 3 blisterkort med hver 21 tabletter.  

Hvert blisterkort indeholder 7 hvide tabletter, 7 beige tabletter og 7 orange tabletter. 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 

Registreringsindehaver:            Fremstiller: 

JANSSEN-CILAG  A/S           JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 

Hammerbakken 19                   B-2340 Beerse 

3460 Birkerød                           Belgien 
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