
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Estradiol Besins 0,75 mg /annus transdermaalne geel 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks 1,25 g annus (üks pumbavajutus) sisaldab 0,75 mg östradiooli östradioolhemihüdraadina. Üks gramm 
transdermaalset geeli sisaldab 0,60 mg östradiooli östradioolhemihüdraadina. 
INN. Estradiolum 
 
Teadaolevat toimet omav abiaine: etanool. Üks 1,25 g annus sisaldab 500 mg alkoholi (etanool), mis vastab 
400 mg/g (40% massiprotsenti). 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Transdermaalne geel. 
Selge või kergelt veiklev geel. 
 
 
4. KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
• Hormoonasendusravi östrogeenide puudusest tingitud sümptomite korral menopausijärgsetel naistel 

(vähemalt 6 kuud pärast viimast menstruatsiooni). 
• Osteoporoosi ennetamine menopausijärgsetel naistel, kellel on suur risk luumurdude tekkeks ja kes ei 

talu või on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud osteoporoosi 
ennetamine (vt ka lõik 4.4). 

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis  
 
Annustamine 
Estradiol Besins on ainult östrogeeni sisaldav ravim, mis on ette nähtud ainult ilma emakata naistele. Annused 
varieeruvad vastavalt individuaalsele vajadusele. 
 
Postmenopausaalsete sümptomite raviks tuleb minimaalselt efektiivset annust, 1,25 geeli päevas (0,75 mg 
östradiooli), manustada tavaliselt 21 päeva (3 nädalat) kuus, millele järgneb ravivaba periood 7 päeva (1 
nädal). 
 
Intaktse emakaga naiste puhul tuleb kaaluda progestageeni lisamist vähemalt 12…14 päevaks kuutsükli 
jooksul (vt lõik 4.4, “Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom”) vastavalt arsti ettekirjutusele ja lähtudes 
proprostageeni heaks kiidetud omaduste kokkuvõttest. Soovitada tuleks ainult neid progestageene, mis on 
heaks kiidetud östrogeen-ravile lisamiseks. 
 
Menopausi sümptomid: 
Iga jaoturist saadud mõõdetud annus (iga pumbavajutus) annab 1,25 g Estradiol Besins´i (0,75 mg östradiooli). 
Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust 



võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4). 
Manustatava annuse sobivust seoses menopausi jätkuvate nähtude ja sümptomitega tuleks hinnata vähemalt 
kord aastas ja vajaduse korral kohandada annust. 
 
• Tavaline algannus on üks pumbavajutus (1,25 g transdermaalset geeli, mis sisaldab 0,75 mg östradiooli) 

üks kord ööpäevas. See on maksimaalne annus. Enamikul naistest aitab see annus menopausi 
sümptomeid tõhusalt leevendada. 

 
Vajadusel võib annust kohandada pärast kahte või kolme ravitsüklit, sõltuvalt kliinilistest sümptomitest. 
 
Kui endometrioosi ei ole varem diagnoositud, ei ole soovitatav hüsterektoomia läbinud naistele lisada 
progestageeni. 
 
Ravi alustamine 
1. Naised, kes on menopausijärgsed või 

kellel on väga harva esinevad 
menstruaaltsüklid: 

Ravi Estradiol Besins'iga võib alustada igal tsükli 
päeval. 

2. Üleminek pidevalt östrogeeni- 
progestageeni kombineeritud 
hormoonasendusravilt (HAR): 

Ravi Estradiol Besins'iga võib alustada tsükli mis 
tahes päeval. 

3. Üleminek tsükliliselt või pidevalt 
järjestikuselt HAR-ravilt: 

Enne ravi alustamist Estradiol Besins´iga lõpetada 
ravitsükkel. 

 
Osteoporoosi ennetamine: 
Madalaim efektiivne annus osteoporoosi ennetamiseks pole teada. 
• Madalaim Estradiol Besins'i annus on üks pumbavajutus (1,25 g geeli, mis sisaldab 0,75 mg östradiooli). 
 
Manustamisviis 
Enne uue pumbakomplekti kasutamist tuleb see aktiveerida: esimene geeliannus tuleb minema visata. Geeli 
peab määrima patsient ise, mitte keegi teine. Pärast pealekandmist tuleb vältida ühe tunni jooksul naha 
kokkupuudet teiste täiskasvanute ja lastega. 
 
Õige annus geeli tuleb väljutada ja kanda puhtale, kuivale, tervele nahapiirkonnale. 
Kandke õhuke kiht geeli kogu käele randmelt kuni õlani nii sees kui ka väljaspoole või võimalikult suurele 
vigastamata nahapinnale. Pealekandmiseala peaks olema võimalikult suur. (vt joonis 1) Tavaliselt tuleb üks 
jaoturi annus kanda käele ja/või õlale (ja/või reie siseküljele). 
 
Pealekandmisalad: 

  
Käed randmest õlani Reie siseküljed 
 
Enne naha katmist rõivastega tuleb lasta Oestrodese´il 5 minutit kuivada.  
 
Estradiol Besins´i EI tohi kanda rindadele, nende lähedale ega häbeme piirkonda. 
 
Patsiendile tuleb soovitada pesta käsi põhjalikult seebi ja veega pärast geeli pealekandmist. Töödeldud naha 
pesemist või kokkupuudet teiste nahatoodetega tuleks vältida vähemalt üks tund pärast Estradiol Besins'i 



pealekandmist. 
 
Kui patsient unustab annuse manustada ja järgmise annuseni on rohkem kui 12 tundi, tuleb vahelejäänud 
annus manustada ja järgmisel päeval jätkata tavapärast annustamist. Kui järgmine annus on varem kui 12 
tundi, on parem lihtsalt oodata ja manustada järgmine annus nagu tavaliselt. 
Patsiente tuleb nõustada kahte annust korraga mitte kasutama. 
 
Annuse unustamine võib suurendada tsüklivälise veritsuse ja määrimise tõenäosust. 
 
Patsienti tuleb teavitada sellest, et tahtmatu kontakti korral teise isiku ja patsiendi naha ravipiirkonna vahel, 
mida ei ole pestud või mis pole kaetud rõivastega, peab see teine isik nahaga kokkupuutunud ala võimalikult 
kiiresti pesema kasutades seepi ja vett. 
 
Lapsed 
Estradiol Besins'i kasutamine lastel pole asjakohane. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
• teadaolev, varasem või arvatav rinnavähk; 
• teadaolevad või kahtlustatavad östrogeenist sõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumi vähk); 
• diagnoosimata suguelundite veritsus; 
• ravimata endomeetriumi hüperplaasia; 
• varasem või praegune idiopaatiline venoosne trombemboolia (nt süvaveenide tromboos, 

kopsuemboolia); 
• teadaolevad trombofiilsed häired (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini vaegus, vt lõik 4.4); 
• aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt); 
• maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kui maksafunktsiooni testid ei ole normaliseerunud; 
• teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud abiainete suhtes; 
• porfüüria. 
 
4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
HAR-i tohib postmenopausi sümptomite raviks alustada ainult juhul kui need sümptomid halvendavad 
elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt üks kord aastas hoolikalt kaaluda kasu ja riski vahekorda ning 
jätkata HAR-i ainult niikaua, kuni kasu kaalub üles riskid. 
 
Enneaegse menopausi korral kasutatava HAR-i riskide kohta on vähe tõendusmaterjali. Kuna nooremate 
naiste seas on absoluutse riski tase madalam, võib kasu-riski vahekord neile osutuda soodsamaks võrreldes 
vanemate naistega. 
 
Tervisekontroll ja järelkontroll: 
Enne HAR-i alustamist või taasalustamist tuleb võtta täielik isiklik ja perekonnaanamnees. Sellest ja 
vastunäidustustest ning kasutamishoiatustest tuleks juhinduda füüsilisel läbivaatusel (sealhulgas vaagna- ja 
rinnauuringutel). Ravi ajal soovitatakse perioodilisi kontrolle, mille sagedus ja olemus oleks kohandatud 
konkreetsele naisele. Naistele tuleb selgitada, millistest muutustest rindades tuleb arstile või meditsiiniõele 
teatada (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Uuringud, sealhulgas sobivad pilditöötlusvahendid, nt. 
mammograafia, tuleks läbi viia vastavalt praegu aktsepteeritud skriinimistavadele, mida on kohandatud 
vastavalt inimese kliinilistele vajadustele. 
 
Järelevalvet vajavad seisundid: 
Kui mõni alltoodud seisunditest esineb käesolevalt, on varem esinenud ja/või on süvenenud raseduse või 
eelneva HAR vältel, peab patsient jääma hoolikale jälgimisele. Arvestada tuleb asjaoluga, et nimetatud 
seisundid võivad harvadel juhtudel taastekkida või süveneda ka Estradiol Besins’i kasutamise ajal: 
 
• leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos; 



• trombembooliliste häirete riskifaktorid (vt allpool); 
• östrogeenist sõltuvate kasvajate riskifaktorid (nt 1. astme pärilikkus rinnavähi korral); 
• hüpertensioon; 
• maksafunktsiooni häired (nt maksa adenoom); 
• suhkurtõbi vaskulaarsete tüsistustega või ilma; 
• sapikivitõbi; 
• migreen või (tugev) peavalu; 
• süsteemne erütematoosluupus (SLE); 
• endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool); 
• epilepsia; 
• astma; 
• otoskleroos 
 
Ravi viivitamatu lõpetamise põhjused. 
Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuste ilmnemisel ja järgmistel juhtudel: 
• itkerus või maksafunktsiooni halvenemine; 
• vererõhu oluline tõus; 
• migreeni tüüpi peavalu esmakordne tekkimine; 
• rasedus. 
 
Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom: 
• Intaktse emakaga naistel suureneb endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi oht, kui pikema aja 

jooksul manustatakse ainult östrogeene . Endomeetriumi vähi riski teatatud suurenemine ainult 
östrogeeni kasutavate patsientide hulgas on 2...12 korda suurem, kui mitte tarvitajatel, sõltuvalt ravi 
kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). 
Pärast ravi lõpetamist võib suurenenud risk püsida vähemalt 10 aastat. 
Annus on üks pumbavajutus (1,25 g transdermaalset geeli, mis sisaldab 0,75 mg östradiooli) üks kord 
ööpäevas. 

• Progestageeni tsükliline lisamine vähemalt 12…14 päevaks igakuise tsükli vältel intakse emakaga 
naistel väldib ainult östrogeeni sisaldava HAR-iga seotud liigset riski. 

• Lisatud progestageenide ohutust endomeetriumile ei ole tõestatud. 
• Ravi esimestel kuudel võib esineda tsüklivälist veritsust ja määrimist. Kui see tekib hiljem ravi vältel 

või püsib ravi lõpetamise järgselt, tuleb välja selgitada vereerituse põhjus, sh võtta biopsia 
endomeetriumi maliigsuse välistamiseks. 

• Ainult östrogeeni kasutamine võib viia premaliigsete või maliigsete muutusteni endometrioosi 
residuaalsetes kolletes. Seetõttu tuleb kaaluda progestageeni lisamist östrogeenasendusravile, kui naisel 
on endometrioosi tõttu eemaldatud emakas ning on teada, et tal on residuaalseid endometrioosi koldeid. 

 
Rinnanäärmevähk 
Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes saavad östrogeen-progestageeni kombineeritud ravi 
ning võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldavat HAR-i, on suurenenud risk rinnanäärmevähi tekkeks, mis 
sõltub HAR-i kestusest. 
 
Östrogeen-progestageeni kombineeritud ravi 
Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (naise tervise uuring WHI, Women’s Health Initiative study) ja 
epidemioloogiliste uuringute tulemused on ühtemoodi näidanud, et östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud 
ravi on seotud rinnanäärmevähi riski suurenemisega, mis ilmneb ligikaudu 3. aasta pärast (vt lõik 4.8). 
 
Östrogeeni monoteraapia 
WHI uuringus ei leitud rinnanäärmevähi riski suurenemist hüsterektoomia läbinud naistel, kes said HAR-i 
ainult östrogeeniga. Jälgimisuuringutes on enamasti teatatud mõnevõrra suurenenud rinnanäärmevähi riskist, 
mis on oluliselt madalam kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni saanud patsientidel (vt lõik 4.8). 
 
Täiendav risk avaldub mõneaastase kasutamise järel, kuid see langeb ravieelsele tasemele mõne (kõige 
rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist. 



HAR, eriti östrogeeni-progestageeni kombineeritud ravi, tõstab mammograafilise kujundi tihedust, mis võib 
takistada rinnavähi radioloogilist avastamist. 
 
Munasarjavähk 
Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki. Ulatuslikust metaanalüüsist saadud 
epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või 
östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravimit; see risk suureneb pärast 5-
aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist. 
 
Mõned teised uuringud, sh WHI uuring, viitavad sellele, et kombineeritud hormoonasendusravimite 
kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8) 
 
Venoosne trombemboolia 
HAR-i on seostatud venoosse trombemboolia (VTE), st süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia 
riski 1,3…3-kordse suurenemisega. Võrreldes hilisema perioodiga on selliste kõrvaltoimete esinemine 
tõenäolisem HAR-i esimesel aastal (vt lõik 4.8). 
 
Patsiendid, kelle anamneesis esineb VTE või mõni trombofiilne seisund, on predisponeeritud VTE tekke 
suhtes ning HAR võib nimetatud riski veelgi suurendada. HAR on nendele patsientidele seetõttu 
vastunäidustatud (vt lõik 4.3). 
 
VTE üldtunnustatud riskitegurite hulka kuuluvad östrogeenravi, suurem vanus, suur kirurgiline operatsioon, 
pikaajaline liikumatus, rasvtõbi (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne 
luupus (SLE) ja vähktõbi. Puudub üksmeel veenivarikoosi võimaliku rolli kohta VTE arenemisel. 
 
Kõigi postoperatiivsete haigete suhtes tuleb rakendada VTE vastaseid meetmeid. Kui operatsiooni järgselt on 
tõenäoline pikemaajalisem immobilisatsioon, on soovitatav katkestada HAR 4…6 nädalat enne operatsiooni. 
Ravi võib taasalustada siis, kui patsiendi liikuvus on täielikult taastunud. 
 
Kui naise isiklikus anamneesis VTE puudub, kuid esimese astme sugulasel on noores eas olnud tromboos, 
võib pärast hoolikat konsulteerimist ravi välistavate tegurite suhtes pakkuda skriininguuringuid (skriiningu 
abil on võimalik tuvastada vaid osa trombofiilsetest häiretest). 
Kui leitakse trombofiilne häire, mis võib olla seotud tromboosiga pereliikmel või kui see defekt on raske (nt 
antitrombiini, proteiin S või proteiin C defitsiit või mitmed defektid), siis on HAR vastunäidustatud. 
 
Pidevat antikoagulantravi saavate naiste puhul tuleb HAR-i kasu-riski suhet hoolikalt kaaluda. 
 
Kui VTE tekib pärast HAR-i alustamist, tuleb ravi kohe lõpetada. Patsient peab olema instrueeritud arsti 
poole pöörduma võimalike trombembooliale viitavate sümptomite ilmnemisel (nt valulik ja turses jalg, järsku 
tekkinud valu rindkeres, düspnoe). 
 
Koronaararteri haigus (KAH) 
Randomiseeritud kontrolluuringud pole andnud tõendeid müokardi infarkti eest kaitsva toime kohta naistel 
(olemasoleva südame isheemiatõvega või mitte), kes said HAR-i östrogeeni-progestageeni kombinatsiooniga 
või ainult östrogeeniga. 
 
Kombineeritud östrogeeni-progestageeni ravi 
Östrogeen-progestiini kombineeritud HAR-i patsientidel on südame koronaararteri haiguse suhteline risk veidi 
suurenenud. Ravieelne südame isheemiatõve absoluutne risk on tugevas seoses patsiendi vanusega, südame 
isheemiatõve lisajuhtude arv östrogeeni-progestageeni kasutavate tervete menopausile lähenevate naiste seas 
on väga väike, kuid see suureneb koos vanusega. 
 
Ainult östrogeenravi 
Randomiseeritud kontrollitud andmete põhjal ei esinenud ainult östrogeenravi saavatel hüsterektomeeritud 
naistel suurenenud KAH-i riski. 



 
Isheemiline insult 
Kombineeritud östrogeeni-progestageeni ja ainult östrogeeni sisaldav HAR suurendavad isheemilise insuldi 
riski kuni 1,5 korda. Suhteline risk ei muutu koos vanusega ega menopausist möödunud ajaga. Kuna aga 
ravieelne insuldirisk on tugevasti vanusest sõltuv, suureneb ka üldine insuldirisk HAR-i kasutavate naiste seas 
koos vanusega (vt lõik 4.8). 
 
Muud seisundid: 
Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust organismis, seetõttu peab ravi südame- või 
neerupuudlikkusega patsiente hoolikalt jälgima. 
 
Triglütserideemiaga naisi tuleb östrogeen- või hormoonasendusravi ajal hoolikalt jälgida, sest harvadel 
juhtudel on östrogeenravi saanud sarnaste seisunditega patsientidel teatatud plasma triglütseriididesisalduse 
olulisest suurenemisest, mille tagajärjel tekkis pankreatiit. 
 
Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) sisaldust, mis viib tsirkuleerivate 
kilpnäärmehormoonide (mõõdetud proteiinidega seotud joodina), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või 
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusni. T3 resiini neeldumine 
väheneb, peegeldades suurenenud TBG taset. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioonid ei muutu. Veres võib 
suureneda ka teiste siduvate proteiinide, nt kortikoide siduva globuliini (corticoid binding globulin, CBG), 
suguhormoone siduva globuliini (sex-hormone-binding globuliin, SHBG) tase, mis põhjustab vastavalt 
kortikosteroidide ja suguhormoonide taseme tõusu vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete 
hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Võimalik on ka teiste plasma proteiinide (angiotensinogeen/reniini 
substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) sisalduse suurenemine. 
 
HAR-i kasutamine ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid teateid võimaliku dementsuse risk 
suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene sisaldavat HAR-i pärast 
65-aastaseks saamist. 
 
Estradiol Besins sisaldab etanooli 
See ravim sisaldab 500 mg alkoholi (etanooli) igas 1,25 g annuses, mis vastab 400 mg/g (40 massiprotsenti). 
See võib kahjustatud nahal põhjustada põletustunnet. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Östrogeenide metabolismi võivad kiirendada ainete, mis indutseerivad ravimite ainevahetuses osalevaid 
ensüüme (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümid), nagu näiteks antikonvulsandid (nt fenobarbitaal, fenütoiin, 
karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens) samaaegne 
kasutamine. Vastupidiselt ilmnevad ritonaviiri ja nelfinaviiri (teadaolevad tugevad inhibiitorid) 
kooskasutamisel steroididega indutseerivad omadused. Harilikku naistepuna (Hypericum perforatum) 
sisaldavad taimsed preparaadid võivad indutseerida östrogeenide metabolismi. 
 
Transdermaalsel kasutamisel puudub esmane maksapassaaž ja seetõttu võivad transdermaalselt manustatud 
östrogeenid, erinevalt suukaudselt manustatavatest hormoonidest, olla vähem mõjutatavad ensüümide 
indutseerijate poolt. 
 
Kliiniliselt võib östrogeenide suurenenud metabolism viia ravimi toime vähenemisele ja menstruatsioonitsükli 
muutumisele. 
 
Töötlemine pindaktiivsete ainetega (nt naatriumlaurüülsulfaat) või teiste ravimitega, mis muudavad 
funktsiooni barjääristruktuuri, võib nahaga seotud ravimi eemaldada, muutes nahakaudset voogu. Seetõttu 
peaksid patsiendid vältima tugevate nahapuhastusvahendite ja puhastusvahendite (nt bensalkoonium- või 
bensotooniumkloriiditoodete), suure alkoholisisaldusega kootavate nahahooldustoodete, 
päikesekaitsekreemide ja keratolüütikute (nt salitsüülhape, piimhape) kasutamist. Vältida tuleks naha tootmist 
mõjutavate samaaegsete naharavimite (nt tsütotoksilised ravimid) kasutamist. 



 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasedus 
Estradiol Besins ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui ravi ajal toimub rasestumine või kui seda kahtlustatakse, 
tuleb ravi Estradiol Besins´iga kohe katkestada. 
Abordioht ja rinnaga toitmise mahasurumine ei ole östrogeenravi näidustused. 
Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet 
loote tahtmatul kokkupuutel östrogeenidega. 
 
Imetamine 
Estradiol Besins ei ole imetamise ajal näidustatud. 
 
Viljakus 
Estradiol Besins ei ole fertiilsuse korral näidustatud. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Estradiol Besins´il ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Ohutusprofiili kokkuvõte 
Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja vajavad harva ravi katkestamist. Kõrvaltoimed, kui neid on, ilmnevad 
tavaliselt ravi esimestel kuudel. 
 
Järgmises tabelis on toodud menopausi ajal HAR-i kasutamisel täheldatud kõrvaltoimed: 
Ravimi kõrvaltoimed on liigitatud väga sagedaseks (≥ 1/10), sagedaseks (≥ 1/100 kuni ≤ 1/10), aeg- ajalt (≥ 
1/1000 kuni ≤ 1/100) või harva (≥ 1/10 000 kuni ≤ 1/1000) esinevateks. 
Organsüsteemi 
klass 

Sagedased kõrvaltoimed 
(≥ 1/100, < 1/10) 

Aeg-ajalt esinevad 
kõrvaltoimed 

(≥ 1/1,000, < 1/100) 

Harva esinevad 
kõrvaltoimed  

(≥ 1/10,000 to ≤ 1/1,000) 

Ainevahetus- ja 
toitumishäired 

  Glükoositalumatus 

Psühhiaatrilised 
häired 

 Depressioon 
Meeleolu kõikumine 

Libiido muutus 

Närvisüsteemi 
häired 

Peavalu Peapööritus 
Migreen 

Epilepsia süvenemine 

Seedetrakti häired Iiveldus 
Kõhuvalu 

Kõhupuhitus 
Oksendamine 

 

Silma kahjustused   Kontaktläätseds 
talumatus 

Vaskulaarsed häired  Venoosne 
tromboemboolia 

Arteriaalne 
hüpertensioon 

Maksa ja sapiteede 
häired 

  Maksafunktsiooni 
testide kõrvalekalded , 
kolestaas ja kollatõbi 

Naha ja naha 
aluskoe kahjustused 

 Kihelus Naha värvimuutus, 
akne 

Lihaste, luustiku ja 
sidekoe kahjustused 

  Luuvalu 



Reproduktiivse 
süsteemi ja 
rinnanäärme häired 

Rinna turse/valu Rinna 
suurenemine 
Düsmenorrea, menorraagia 
metrorraagia, leukorröa 
Endomeetriumi 
hüperplaasia 

Healoomuline 
rinnanäärme kasvaja 
Emaka fibroidide 
suurenenud maht, 
Leiomüoom 
Vaginiit / tupe 
kandidiaas 

 

Üldised häired ja Kaalu muutus Asteenia Anafülaktiline 
manustamiskoha (suurenemine või  reaktsioon (naistel, 
reaktsioonid vähenemine)  kellel on varem 

 Veepeetus koos perifeerse  esinenud allergilisi 
 tursega  reaktsioone) 
 
Östrogeen/progestageenraviga seoses on teatatud muudest kõrvaltoimetest: 
• Sapipõie haigused. 
• Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasm, multiformne erüteem, vaskulaarne purpur. 
• Tõenäoline dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4). 
 
Rinnanäärmevähi risk 
• Naistel, kes kasutavad kombineeritud östrogeen-progestageeni ravi kauem kui 5 aastat, on teatatud kuni 

2-kordselt suurenenud rinnanäärmevähi riskist. 
• Ainult östrogeenravi kasutajatel on risk oluliselt madalam, kui östrogeeni ja progestageeni 

kombinatsiooni kasutajatel. 
• Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4). 
 
Suurimae randomiseeritud platseebokontrolliga uuringue (WHI uuring) ja suurima epidemioloogilise uuringu 
(MWS) tulemused on järgmised: 
 
Uuring MWS (Million Women Study) - hinnanguline täiendav rinnanäärmevähi risk pärast 5- 
aastast kasutamist 
Vanuse- 
vahemik 
(aastates) 

Uued haigusjuhud 
1000 HAR-i mitte 
kunagi kasutanud 
isiku kohta 5- aastase 
perioodi jooksul *2 

Riskisuhe & 
95% CI# 

Lisajuhud 1000 HAR-i kasutaja kohta 5-aastase 
perioodi jooksul (95% CI) 

Ainult östrogeeni sisaldav HAR 

50…65 9…12 1.2 1…2 (0…3) 

Östrogeen-progestiini kombinatsioon 

50…65 9…12 1.7 6 (5…7) 

*2 Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides. 
# Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole konstantne, vaid suureneb koos kasutamise kestusega. 
Märkus: kuna rinnanäärmevähi baasesinemus on EL riikides erinev, siis võib ka lisanduvate 
rinnanäärmevähi lisajuhtude arv vastavalt muutuda. 

 
US WHI uuringud - täiendav rinnanäärmevähi risk pärast 5-aastast kasutamist 



Vanusevah
e mik 
(aastates) 

Esinemus 1000 naise kohta 
platseeborühmas 5- aastase 
perioodi jooksul 

Riskisuhe ja 95% 
CI 

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja 
kohta 5-aastase perioodi jooksul 
(95% CI) 

CEE östrogeeni monoteraapia 
50…79 21 0.8 (0.7…1.0) -4 (-6…0)*3 
CEE+MPA östrogeen-progestageeni kombinatsioon+ 
50…79 17 1.2 (1.0…1.5) +4 (0…9) 
*3 WHI uuring ilma emakata naistel, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud. 
+ Kui uuringus piirduti naistega, kes ei olnud enne uuringut HAR kasutanud, siis esimese viie 
raviaasta jooksul riski suurenemist ei täheldatud; pärast 5 aasta möödumist oli risk suurem kui mitte-
kasutajatel. 

 
Endomeetriumi vähi risk 
Postmenopausis emakaga naised 
Emakaga naistel, kes HAR-i ei kasuta, on endomeetriumivähi risk ligikaudu 5 juhtu 1000 naise kohta. 
Emakaga naistel ei ole ainult östrogeeni sisaldava HAR-i kasutamine soovitatav, sest see suurendab 
endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4). 
Sõltuvalt östrogeeni monoteraapia kestusest ja östrogeeni annusest, kõigub epidemioloogilistes 
uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhuni iga 1000 naise kohta 
vanuses 50 kuni 65 aastat. 
 
Lisades östrogeenravile progestageeni vähemalt 12 päeval tsükli jooksul, on võimalik suurenenud riski 
maandada. MWS uuringus ei esinenud kombineeritud (järjestikuse või pideva) HAR-i kasutamisel 5 aasta 
jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0 [0,8…1,2]). 
 
Munasarjavähi risk 
Ainult östrogeeni või kombineeritud östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HARi on 
seostatud munasarjavähi diagnoosi riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4). 
 
Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval 
ajal hormoonasendusravi saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi hormoonasendusravi 
saanud (RR 1,43; 95% usaldusvahemik 1,31…1,56). 50…54-aastastel naistel, kes on saanud 
hormoonasendusravi 5 aastat, tähendab see umbes üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 
50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel 
munasarjavähk umbes kahel naisel 2000st. 
 
Venoosse trombemboolia risk 
HAR-i on seostatud venoosse trombemboolia (VTE) riski 1,3…3-kordse suurenemisega, nt süvaveenide 
tromboos ja kopsuarteri trombemboolia. HAR-i esimesel aastal on selliste kõrvaltoimete esinemine 
tõenäolisem (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused olid järgmised: 
 
WHI uuringud - täiendav VTE risk pärast 5-aastast kasutamist 

Vanusevahemik 
(aastates) 

Esinemus 1000 naise 
kohta 
platseeborühmas 5-
aastase perioodi 
jooksul 

Riskisuhe ja 95% CI Lisajuhud 1000 HAR 
kasutaja kohta 

Suukaudne, östrogeeni monoteraapia*4 
50…59 7 1,2 (0,6…2,4) 1 (-3…10) 

Suukaudne, östrogeen-progestiini kombinatsioon+ 

 
50…59 4 2,3 (1,2…4,3) 5 (1…13) 



*4 Uuring emakata naistel. 

 
Südame isheemiatõve risk 
Üle 60-aastastel kombineeritud östrogeen-progestageeni HAR-i kasutajatel on südame isheemiatõve risk veidi 
suurenenud (vt lõik 4.4). 
 
Isheemilise insuldi risk 
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 
kuni 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk HAR-i ajal ei suurene. 
 
See suhteline risk ei sõltu vanusest ega ravi kestusest, kuid kuna ravieelne risk on tugevalt vanusest 
sõltuv, siis suureneb ka HAR kasutavatel naistel üldine insuldi risk koos vanusega (vt lõik 4.4). 
 
WHI kombineeritud uuringud - täiendav isheemilise insuldi risk*5 pärast 5-aastast kasutamist 

Vanusevahemik 
(aastates) 

Esinemus 100 naise 
kohta platseeborühmas 
5-aastase perioodi 
jooksul 

Riskisuhe ja 95% 
CI 

Uued haigusjuhud 1000 
HAR-i kasutaja kohta 5 
aasta jooksul 

50…59 8 1.3 (1.1…1.6) 3 (1…5) 
*5 Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud. 

 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab 
jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest 
teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Rindade valu või emakakaela lima liigne tootmine võib viidata liiga suurele annusele, kuid akuutsest 
üleannustamisest pole teatatud ja tõenäoliselt pole see probleem. Östrogeeni üleannustamine võib põhjustada 
iiveldust ja läbilöögiveritsust. Spetsiifilisi antidoote ei ole ja ravi peab olema sümptomaatiline. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
 
Farmakoterapeutiline rühm: suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, looduslikud ja poolsünteetilised 
östrogeenid. 
ATC kood:G03CA03 
 
Toimeaine, 17β-östradiool, on keemiliselt ja bioloogiliselt identne endogeense inimese östradiooliga. See 
korvab östrogeeni produktsiooni kadumist menopausis naistel ja leevendab menopausiga kaasnevaid 
sümptomeid. Estradiol Besins hoiab ära luuhõrenemise menopausi või ovariektoomia järgselt. 
 
Toimemehhanism 
 
Estradiol Besins kuulub looduslike füsioloogiliste östrogeenide rühma. Toimeaine on keemiliselt ja 
bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga. See võimaldab 17ß-östradiooli süsteemset 
manustamist kahjustamata nahale. See asendab östrogeeni tootmise kaotust menopausis või munasarjadeta 
naistel ja leevendab menopausi sümptomeid. Östrogeenid takistavad luuhõrenemist menopausi või 
ovariektoomia järgselt. 



 
Östrogeenid moodustavad spetsiifilise retseptoriga kompleksi, mis stimuleerib peamiselt raku siseselt DNA ja 
valkude sünteesi; nad avaldavad metaboolset mõju sihtorganitele. Kõige aktiivsem östrogeen retseptori 
tasemel on östradiool, mida toodetakse valdavalt munasarjafolliikulites, menarhest kuni menopausini. 
Estradiol Besins avaldab seetõttu östrogeenset toimet peamistele sihtorganitele - mitte ainult munasarjadele, 
endomeetriumile ja rindadele, vaid ka hüpotalamusele, hüpofüüsile, tupele, kusejuhale ja maksale - sarnaselt 
follikulaarses faasis täheldatuga. 
 
Estradiol Besins transdermaalne manustamine väldib esmase maksapassaaži toimet, mis põhjustab 
angiotensinogeeni, VLDL lipoproteiinide (triglütseriidid) ja teatud hüübimisfaktorite suurenenud sünteesi. 
 
Teave kliinilisest uuringust 
 
Menopausi sümptomite leevendamine: 
Menopausi sümptomeid leevendav toime saabub paari esimese ravinädala jooksul. 
 
Läbilöögiveritsuse profiil või amenorröa esinemissagedus sõltub individuaalsest östrogeeni- progestageeni 
annustamisrežiimist. 
 
Osteoporoosi ennetus: 
Östrogeenipuudust menopausi ajal on seostatud luukoe vähenemise kiirenemisega ja luukoe massi 
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. 
Kaitsev toime kestab ravi ajal. Pärast HAR-i lõpetamist jätkub luukoe vähenemine samas tempos nagu ravi 
mitte saanud naistel. 
WHI uuringu ja metaanalüüside tulemused on näidanud, et HAR-i kasutamise ajal, ükskõik kas 
monoteraapiana või progestageeniga kombineeritult (üldjoontes tervetel naistel) on vähenenud risk puusaluu, 
lülisamba jt osteoporootiliste murdude tekkeks. Võimalik, et HAR aitab ära hoida luumurde ka madala 
luutihedusega ja/või diagnoositud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta ei ole piisavalt tõendeid. 
 
Pärast 2-aastast ravi 2,5 g Oestodose´iga (2 korda ööpäevas) oli lülisamba nimmepiirkonna luude mineraalse 
tiheduse (LMT) suurenemine vahemikus 1,2 ± 0,5% kuni 5,6 ± 2,9% (keskmine ± SD). Pärast kolmeaastast 
ravi 2,5 g Estradiol Besins'iga oli lülisamba nimmepiirkonna luude mineraalse tiheduse (LMT) suurenemine 
vahemikus 1,2 ± 0,9% aastas kuni 4,7 ± 3,2%. See LMT muutus oli sarnane sellega, mida täheldati 
suukaudsete konjugeeritud hobuste östrogeenide (CEE) kasutamisel ööpäevases annuses 0,625 mg. Naiste 
protsent, kes säilitasid või saavutasid ravi ajal nimmepiirkonnas LMT oli 90%. 
Estradiol Besins avaldas mõju ka puusa LMT-le. Reieluu proksimaalses osas esines kontroll-östriooli rühmas 
märkimisväärset kaotust 1,3 ± 0,3% aastas, samas kui Estradiol Besins'i rühmas olulisi muutusi ei täheldatud. 
Erinevus mõlema rühma vahel oli oluline (P <0,05). 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
Farmakokineetilised uuringud näitavad, et suurele nahapiirkonnale paiksel lenduvas lahustis manustamisel 
imendub perkutaanselt vaskulaarsüsteemi umbes 10% östradioolist, sõltumata patsiendi vanusest. 
Ööpäevane 2,5 grammi või 5 grammi östradiooli manustamine vähemalt 750 cm2 suurusele pindalale 
põhjustab veres östrogeeni sisalduse järk-järgulise tõusu kuni püsikontsentratsioonini umbes 3…5 päeva 
pärast ning annab tsirkuleeriva östradiooli kui ka östrooni ekvivalentide absoluutsete kontsentratsioonide 
ja nende omavahelise suhte taseme, mis saadi menstruaaltsükli varases keskmises folliikulite faasis. 
 
Estradiol Besins´i manustati 17 menopausijärgsele naisele üks kord ööpäevas ühe käe tagumisele pinnale 
randmest õlani 14 järjestikuse päeva jooksul. 
 
Östradiooli ja östrooni maksimaalsed seerumikontsentratsioonid (Cmax) 12. päeval olid vastavalt 117 
pg/ml ja 128 pg/ml. 
 



Annuse keskmine seerumi östradiooli ja östrooni kontsentratsioon (Ckeskmine) 24-tunnise annusintervalli 
järel pärast 2,5 g Estradiol Besins´i manustamist 12. päeval oli vastavalt 76,8 pg/ml ja 95,7 pg/ml. 
 
Päevadel 11…13 saadi kaks Cmin (minmaalne plasma) väärtust: Cmin A oli täheldatud absoluutne 
minimaalne kontsentratsioon 24-tunnise annustamisintervalli jooksul ja Cmin B oli 24-tunnise annuse 
järgsed minimaalsed väärtused. Cmin A väärtused 12. päeval pärast 2,5 g östrogeeli manustamist 
östradiooli ja östrooni jaoks olid vastavalt 42,1 pg/ml ja 69,2 pg/ml. Östradiooli ja östrooni Cmin B 
väärtused olid vastavalt 68,8 ja 90,2 pg/ml. 
 
Transdermaalsete östrogeenide imendumine välistab maksa esmase toime. Näib, et see põhjustab 
stabiilsemat östradiooli taset seerumis ilma suprafüsioloogiliste kontsentratsioonideta maksas. 
Vältides esmast metabolismi, võib transdermaalsel hormoonravil olla vähem väljendunud mõju maksa 
valkude sünteesile, näiteks põletikulised markerid, hüübimis- ja fibrinolüüsi markerid, triglütseriidid ja 
steroide siduvad valgud, samal ajal kui suukaudsel hormoonravil on rohkem väljendunud 
hüperkoagulantne toime ja see suurendab C-reaktiivse valgu ja fibrinolüütiliste markerite süntees. 
 
Jaotumine 
Östradiool seondub ulatuslikult plasmavalkudega, peamiselt suguhormoone siduva globuliiniga (sex hormone 
binding globulin, SHBG) ja vähemal määral albumiiniga. Ainult umbes 2% on vaba ja bioloogiliselt aktiivne. 
Seondumata östradiooli jaotumine kudedes on kiire ja ulatuslik. 
 
Biotransformatsioon 
Suukaudselt manustatavad östrogeenid on märkimisväärselt mõjutatud seedetrakti ja esmase maksa 
metabolismist, põhjustades ebasoodsaid tagajärgi, nagu muutused maksa valkude sünteesis ja ainevahetuses. 
Seevastu pakuvad transdermaalsed östrogeenid paremat manustamisviisi, transportides östrogeeni otse 
süsteemsesse vereringesse, möödudes soolestiku seinast ja maksa esmasest metabolismist, mille tulemuseks 
on östradiooli ja östrooni tase, mis sarnaneb väga täpselt menopausieelsete naiste omadega. 
Pärast süsteemset imendumist metaboliseeritakse transdermaalselt manustatud östradiool samal viisil nagu 
endogeenne hormoon. Östradiool metaboliseeritakse peamiselt maksas östrooniks, hiljem östriooliks, 
epioestrioliks ja katehhooli östrogeenideks, mis seejärel konjugeeritakse sulfaatide ja glükuroniididega. 
Metabolism hõlmab paljusid CYP isoensüüme, kuid seda vahendab peamiselt CYP3A4. Östriooli 
glükuroniseerib UGT1A1. Östradiooli metaboliidid alluvad enterohepaatilisele vereringele. 
 
Eritumine 
Eritumine toimub peamiselt uriiniga (konjugeeritud metaboliitidena). Vaid väike osa eritub väljaheitega. 
Ravi lõpetamisel taastuvad östradiooli ja uriiniga konjugeeritud östradiooli kontsentratsioonid algtasemele 
umbes 76 tunniga. 
 
Lineaarsus / mittelineaarsus 
Esimestel tundidel pärast geeli pealekandmist (vahemikus 2 kuni 12 tundi) saavutatakse östradiooli tase, mis 
on proportsionaalne annuse suurusega. Pärast korduvat manustamist näitab östradiooli tase annusest sõltuvat, 
kuid annusega proportsionaalsest väiksemat suurenemist nii (Cmax) kui ka AUC(0…24 h) korral: teatatud uuringus 
oli östradiooli keskmine sisaldus seerumis 11…13 päeva pärast vahemikus 68,1 ± 27,4 pg/ml (ööpäevase 
annuse korral, mis sisaldab 1,5 mg östradiooli) ja 102,9 ± 39,9 pg/ml (ööpäevase annuse korral, mis sisaldab 3 
mg östradiooli). Östradiooli mõju kohta üle 65-aastastele naistele on andmeid piiratud hulgal (vt lõik 4.1; 
“Näidustused”). 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Puudub asjaomane teave lisaks sellele, mis juba sisaldub ravimi omaduste kokkuvõttes. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 



 
Etanool 96% 
Karbomeer  
Trolamiin  
Puhastatud vesi 
 
6.2 Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
3 aastat 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Mitmeannuseline mahuti koos mõõtepumbaga, mis koosneb polüpropüleenist (PP) pudelist, millel on madala 
tihedusega polüetüleenist (LDPE) kott ja polüpropüleenist (PP) mõõteventiil. 
Iga pudel sisaldab 80 g transdermaalset geeli ja iga annus (pumbavajutus) annab 1,25 g transdermaalset geeli 
(0,75 mg östradiooli ühe vajutuse kohta). Pudelis on umbes 60 annust. Pakendi suurused: 
1 x 80 g, 
2 x 80 g, 
3 x 80 g. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks 
 
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele 
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