
PREP
Estää tehokkaasti  
hiv-tartunnan

hivpoint.fi/prep

MUISTISÄÄNNÖT  
PREPIN KÄYTTÄJÄLLE

 ∙ Olet käynyt hiv-testissä ja sinulla ei ole  
hiv-tartuntaa

 ∙ Prep-hoitosi tapahtuu lääkärin valvonnassa  
ja käyt tarvittavissa laboratoriokokeissa

 ∙ Pystyt sitoutumaan prep-lääkitykseen
 ∙ Prep ei suojaa sinua muilta seksitaudeilta

PREPIN ALOITUS  
JA SEURANTA

 ∙ Lääkärin tekemä prepin tarpeen arviointi
 ∙ Hiv-testi (HivAgAb) ja muut seksitautitestit 

kolmen kuukauden välein 
 ∙ Munuaisten toimintaa seurataan hoidon 

aikana (Kreatiniinitesti)
 ∙ Prep-reseptin voi saada kolmeksi 

kuukaudeksi kerrallaan

 
MITEN SAAN PREPIÄ?
Prepin käytöstä on olemassa kansallinen 
suositus. Prep-lääkityksen voi määrätä hiv-
hoitoon perehtynyt lääkäri. Julkisessa 
terveydenhuollossa prep-hoidon aloitus, 
seuranta ja lääkkeet ovat maksuttomia. 

@CHECKPOINTFINLAND

hivpoint.fi/prep

Prepiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

prep@hivpoint.fi
7/2021



MIKÄ ON PREP?
Prep (pre-exposure prophylaxis) on hiv-tartuntaa 
ehkäisevä lääkitys. Prep on oikein käytettynä erittäin 
tehokas hivin ennaltaehkäisykeino. Prep ei suojaa 
muilta seksitaudeilta.

KENELLE PREP ON 
TARKOITETTU?
Prep on tarkoitettu hivin ennaltaehkäisyyn 
henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. 
Riski voi olla korkea, jos on anaaliyhdyntöjä ilman 
kondomia useiden satunnaisten seksipartnereiden 
kanssa tai ryhmäseksiä. 

Prepiä ei tarvitse käyttää, jos partneri on hiv-
tartunnan saanut ja toimivalla hiv-lääkityksellä 
(virukset mittaamattomissa). Hiv ei tartu 
henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä edes 
anaaliyhdynnässä, jossa ei käytetä kondomia.

MITEN PREPIÄ KÄYTETÄÄN?
Yleisimmin lääkehoito toteutetaan ottamalla yksi 
tabletti joka päivä samaan aikaan. 

Prepiä voi käyttää myös tarvittaessa (on-demand), 
jolloin otetaan kaksi tablettia kerralla 2–24 tuntia 
ennen seksitilannetta ja jatketaan yhden tabletin 
ottamista päivittäin. Viimeisen seksikerran jälkeen 
lääke otetaan vielä kaksi kertaa, jonka jälkeen sen 
voi lopettaa. Tarpeenmukaisen käytön teho on 
osoitettu vain cismiehillä.
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