Ulotka dla pacjentki
Nale¿y zapoznaæ siê z treci¹ ulotki przed zastosowaniem leku.
Nale¿y zachowaæ tê ulotkê, aby w razie potrzeby móc j¹ ponownie przeczytaæ.
Ulotka zawiera informacje na temat korzyci i ryzyka wynikaj¹cych ze stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych. Poinformuje równie¿, jak prawid³owo przyj&not;mowaæ
preparat Microgynon 21 i kiedy nale¿y powiadomiæ swojego lekarza o stanie zdrowia. W
przy&not;padku jakichkolwiek dalszych pytañ nale¿y zwróciæ siê do lekarza lub farmaceuty.
Preparat Microgynon 21 zosta³ przepisany konkretnej pacjentce i nie nale¿y go przekazywaæ innym, gdy¿ mo¿e im zaszkodziæ.
Microgynon 21
Elhinylestradiolum + Levonorgestrelum 0,03 mg + 0,15 mg tabletki powlekane
Sk³ad produktu leczniczego
Tabletka powlekana zawiera Ethinyl-estradiolum (etinylestradiol) 0,03 mg i Levonorgestrelum (lewonorgestrel) 0,15 mg.
Substancje pomocnicze: laktoza, skrobia kukurydziana, poliwinylopirolidon 25 000, talk,
magnezu stearynian, sacharoza, poliwinylopirolidon 700 000, poli-etylenoglikol 6 000, wapnia wêglan, gliceryna 85%, tytanu dwutlenek (E 171), ¿elaza tlenek ¿ó³ty (E 172), wosk E.
Dostêpne opakowania
Preparat Microgynon 21 jest dostêpny w opakowaniu typu blister, które zawiera 21 tabletek
powlekanych.Tabletki preparatu Microgynon 21 znajduj¹ siê w blistrach wykonanych z folii
z chlorku poliwinylu i folii aluminiowej (strona matowa zgrze&not;wana).
Opakowanie zawiera 1 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych. Tabletki s¹ obustronnie
wypuk³e, okr¹g³e o rednicy 5 mm.
Podmiot odpowiedzialny
Schering AG D-13342 Berlin Niemcy
Spis treci:
1.Co to jest preparat Microgynon 21 i w jakim celu siê go stosuje
2.Zanim zastosuje siê Microgynon 21
3.Jak stosowaæ Microgynon 21
4.Mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane
5.Przechowywanie Microgynon 21 Inne informacje dotycz¹ce Microgynon 21
1.Co to jest preparat Microgynon 21 i w jakim celu siê go stosuje
Microgynon 21 jest z³o¿onym doustnym rodkiem antykoncepcyjnym. Ka¿da tabletka zawiera niewielk¹ iloæ dwóch ró¿nych hormonów. S¹ to: lewonorgestrel (gestagen) i etinylestradiol (estrogen). Ze wzglêdu na ma³¹ zawartoæ hormonów, Microgynon 21 jest preparatem o ma³ej dawce. Poniewa¿ wszystkie tabletki w opakowaniu zawieraj¹ te same hormon-

ny w sta³ej dawce, preparat nale¿y do grupy z³o¿onych jednofazowych rodków antykoncepcyjnych.
Wskazania do stosowania
Zapobieganie ci¹¿y.
W czasie prawid³owego stosowania doustnych hormonalnych rodków antykoncepcyjnych
prawdopodobieñstwo zajcia w ci¹¿ê jest bardzo ma³e. Podobnie jak w przypadku z³o¿onych rodków hormonalnych, stosowanie preparatu Microgynon 21 mo¿e, poza dzia³aniem
antykoncepcyjnym, wywieraæ równie¿ inne korzystne dzia³ania na stan zdrowia:
krwawienie odpowiadaj¹ce menstru&not;acji mo¿e byæ krótsze i mniej obfite; w rezultacie
zmniejsza siê ryzyko wys&not;t¹pienia niedokrwistoci z niedoboru ¿elaza. Bóle miesi¹czkowe staj¹ siê na ogó³ ³agodniejsze lub ca³kowicie zanikaj¹.
2.Zanim zastosuje siê Microgynon 21
Z³o¿onych doustnych rodków antykon&not;cepcyjnych nie nale¿y za¿ywaæ, je¿eli wystêpuje którykolwiek ze stanów opisanych poni¿ej. Nale¿y o nim powiadomiæ lekarza przed
rozpoczêciem przyjmowania leku. Lekarz mo¿e doradziæ inny typ tabletek lub ca³kowicie
odmienn¹ ,ie hormonalna) metodê zapobiegania ci¹¿y.
Je¿eli w przesz³oci wystêpowa³y lub obecnie wystêpuj¹ zaburzenia kr¹¿enia krwi, szczególnie te spowodowane zakrzepic¹ w naczyniach koñczyn dol&not;nych (zakrzepica ¿y³
g³êbokich), p³uc (zatorowoæ p³ucna), serca (zawa³ serca), mózgu (udar mózgu) lub w innych czêciach cia³a (patrz równie¿ nastêpny rozdzia³ tej ulotki zatytu³owany Doustna antykoncepcja i zakrzepica"),
Je¿eli w przesz³oci wystêpowa³ lub obecnie wystêpuje udar mózgu (spowodowany skrzeplin¹ lub pêkniêciem naczynia krwiononego w mózgu)
Je¿eli w przesz³oci wystêpowa³y lub obecnie wystêpuj¹ objawy, które mog¹ byæ zwi¹zane
z zawa³em serca (d³awica piersiowa lub ból w klatce piersiowej) lub udarem (przemijaj¹ce
niedokrwie&not;nie lub niewielki udar mózgu)
Je¿eli wystêpowa³y ataki migreny, którym towarzyszy³y np. zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, drêtwienie lub niedow³ad czêci cia³a,
Je¿eli wystêpuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,
Je¿eli w przesz³oci wystêpowa³o lub obecnie wystêpuje zapalenie trzustki ze zwiêkszonym stê¿eniem triglicerydów (t³uszczów) we krwi,
Je¿eli wystêpuje ¿ó³taczka (za¿ó³cenieskóry) lub ciê¿ka niewydolnoæ watroby,
Je¿eli stwierdzono obecnie lub w przesz³oci nowotwór powiêkszaj¹cy siê pod wp³ywem
dzia³ania hormonów steroidowych (nowotwór piersi lub narz¹dów rodnych)

Je¿eli wystêpuje lub wystêpowa³ ³agodny lub z³oliwy guz w¹troby,
Je¿eli wystêpuj¹ krwawienia z drógrodnych, których przyczyny nieustalono,
Je¿eli stwierdzono ci¹¿ê lub podejrze&not;wa siê ci¹¿ê,
Je¿eli karmi siê piersi¹,
Je¿eli wystêpuje nadwra¿liwoæ na etinylestradiol lub lewonorgestrel lub którykolwiek ze
sk³adników preparatu Microgynon 21.
Je¿eli jakikolwiek z wymienionych objawów wyst¹pi po raz pierwszy w cza&not;sie przyjmowania preparatu Microgynon 21, preparat nale¿y natychmiast odstawiæ i zwróciæ siê do
lekarza. W tym czasie sto&not;suje siê nie hormonalne metody zapobie&not;gania ci¹¿y
(patrz równie¿ Uwagi ogólne").
3. Jak stosowaæ Microgynon 21
W ulotce opisano wiele sytuacji, w których nale¿y zaniechaæ przyjmowania preparatu Microgynon 21, lub w których skutecznoæ preparatu mo¿e byæ zmniejszona. Podano równie¿
okolicznoci, w których nie nale¿y podej&not;mowaæ wspó³¿ycia lub nale¿y zas&not;tosowaæ dodatkowe metody antykon&not;cepcji, np. prezerwatywy lub inne rodki mechaniczne. Metoda kalendarzowa i metoda pomiaru temperatury nie mog¹ byæ stosowane poniewa¿ preparat Microgynon 21 wp³ywa na zmiany tem&not;peratury i w³aciwoci luzu szyjkowego, charakterystyczne dla cyklu miesi¹cz&not;kowego.
Preparat Microgynon 21, podobnie jak inne doustne rodki antykoncepcyjne, nie chroni
przed infekcj¹ wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹.
Zanim rozpocznie siê stosowaniepreparatu Microgynon 21
Je¿eli stosuje siê doustne rodki antykoncepcyjne w którymkolwiek z wymienionych poni¿ej przypadków konieczna jest szczególna i systematyczna kontrola lekarska. Dlatego przed
rozpoczêciem przyjmowania preparatu Microgynon 21 nale¿y poinformowaæ lekarza o wystêpowaniu:
na³ogu palenia tytoniu,
cukrzycy,
oty³oci,
wysokiego nadcinienia têtniczego krwi,
wady zastawkowej serca lub zaburzeñ rytmu serca,
zapalenia ¿y³ powierzchownych,
¿ylaków,
przypadków zakrzepicy, zawa³u serca lub udaru u bliskich krewnych,
napadów migreny,
padaczki,
zwiêkszonego stê¿enia cholesterolu lub triglicerydów (t³uszczów) we krwi (równie¿ w prze-

sz³oci lub u bliskich krewnych),
raka piersi w bliskiej rodzinie,
choroby w¹troby lub pêcherzyka ¿ó³ciowego,
choroby Crohna lub wrzodziej¹cego zapalenie jelita grubego (przewlek³e choroby zapalne
jelit),liszaja rumieniowatego uk³adowego (LE),
zespo³u hemolityczno-mocznicowego (zaburzenia krzepniêcia krwi powodu&not;j¹ce niewydolnoæ nerek),
anemii sierpowatokrwinkowej,
chorób, które wyst¹pi³y po raz pier&not;wszy lub nasili³y siê w czasie ci¹¿y lub wczeniejszego stosowania hormonów steroidowych (np. utrata s³uchu, porfiria, opryszczka ciê¿arnych, pl¹sawica Sydenhama),
przebarwieñ skóry (¿ó³to-brunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przesz³oci; nale¿y wów&not;czas unikaæ nadmiernej ekspozycji na s³oñce lub promieniowanie
ultrafiole&not;towe.
Jeli którykolwiek z wymienionych powy¿ej objawów wystêpuje po raz pier&not;wszy, nawraca lub nasila siê w czasie przyjmowania preparatu Microgynon 21, nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem.
Doustna antykoncepcja i zakrzepica
Zakrzepica polega na powstawaniu skrzepliny krwi, która mo¿e zamykaæ naczynie krwionone. Zakrzepica wystêpuje czasem w g³êbokich ¿y³ach koñczyn dolnych (zakrzepica ¿y³
g³êbokich koñczyn dolnych). W przypad&not;ku oderwania siê fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, mo¿e dojæ do zablokowania têtnic w p³ucach i tzw. zatorowoci
p³ucnej. Zakrzepica ¿y³ g³êbokich wystêpuje rzadko; dochodzi do niej nawet wówczas, gdy
nie stosuje siê preparatu, np. w czasie ci¹¿y. Ryzyko zakrzepicy jest wiêksze u kobiet
stosuj¹&not;cych preparaty hormonalne ni¿ u pozos&not;ta³ych, ale nie tak du¿e jak w
okresie ci¹¿y.
Zakrzepy mog¹ równie¿, choæ bardzo rzadko, wyst¹piæ w naczyniach krwiononych serca
(powoduj¹c zawa³ serca) lub mózgu (powoduj¹c udar). Wyj¹tkowo rzadko wystêpuj¹ w
w¹trobie, jelicie, nerce lub oku. Sporadycznie, zakrzepica mo¿e spowodowaæ inwalidztwo
lub zgon. Ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca lub udaru zwiêksza siê z wiekiem i w przypadku palenia papierosów.
W czasie stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych nale¿y zaprzestaæ palenia,
szczególnie w wieku powy¿ej 35 lat.
Jeli w czasie przyjmowania preparatu Microgynon 21 zwiêkszy siê cinienie têtnicze krwi,
lekarz mo¿e zaleciæ odstawienie leku.
Ryzyko wyst¹pienia zakrzepicy ¿y³ g³êbokich zwiêksza siê w czasie zabiegu chirurgicznego
lub w przypadku d³ugotrwa³ego unieruchomienia (np. noga w gipsie lub na szynie). U kobiet
przyjmuj¹cych rodki antykoncepcyjne ryzyko to mo¿e byæ wiêksze. W przypadku planowanego leczenia szpitalnego lub operacji nale¿y poinformowaæ lekarza o przyjmowaniu
preparatu. Lekarz mo¿e zaleciæ odstawie&not;nie tabletek na kilka tygodni przed zabiegiem lub w okresie unieruchomienia. Decyduje równie¿ o tym, kiedy mo¿na ponownie roz-

pocz¹æ przyjmowanie preparatu Microgynon 21 po powrocie do zdrowia.
W przypadku wyst¹pienia objawów sugeruj¹cych zakrzepicê, nale¿y przer&not;waæ przyjmowanie tabletek i skonsultowaæ siê natychmiast z lekarzem (patrz równie¿ Kiedy nale¿y
skontaktowaæ siê z lekarzem").
Doustna antykoncepcja i nowotwór
U kobiet, które przyjmuj¹ doustne rodki antykoncepcyjne wystêpowanie raka piersi jest
nieco czêstsze, ni¿ u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosuj¹. Nie wiadomo czy ta
ró¿nica jest spowodowana wy³¹cznie stosowaniem hormonalnych rodków antykoncep&not;cyjnych. Przyczyn¹ mo¿e byæ równie¿ to, ¿e kobiety stosuj¹ce antykoncepcjê
hor&not;monaln¹ s¹ czêciej badane i rak piersi jest u nich wczeniej wykrywany. Opisana
ró¿nica w czêstoci wystêpowa&not;nia raka piersi zmniejsza siê stopniowo i zanika w
ci¹gu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania doustnych rodków anty&not;koncepcyjnych.
Rzadko w przypadku ³agodnych lub, jeszcze rzadziej, w przypadku z³oliwych guzów w¹troby obserwowano, po stosowaniu rodków hormonalnych, zagra¿aj¹ce ¿yciu krwawienia
do jamy brzusznej. Je¿eli wyst¹pi silny ból w nad&not;brzuszu, nale¿y jak najszybciej poinfor&not;mowaæ lekarza.
Istniej¹ doniesienia o czêstszym wystêpowaniu raka szyjki macicy u ko&not;biet, które stosuj¹ doustne rodki anty&not;koncepcyjne przez d³ugi czas. Zale¿noæ ta mo¿e jednak nie
mieæ zwi¹zku z przyj&not;mowaniem tabletek lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi
czynnikami.
Doustna antykoncepcja i ci¹¿a
Nie nale¿y przyjmowaæ preparatu Microgynon 21 w ci¹¿y lub w razie podejrzewa&not;nia
ci¹¿y. W przypadku podejrzewania ci¹¿y nale¿y jak najszybciej skonsultowaæ siê z lekarzem.
Doustna antykoncepcja i karmienie piersi¹
Nie. zaleca siê stosowania- preparatu Microgynon 21 w czasie karmienia pier&not;si¹.
Doustna antykoncepcja i zdolnoæ kierowania pojazdami mechanicznymi
Nie obserwowano wp³ywu preparatu Microgynon 21 na zdolnoæ prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
Doustna antykoncepcja i inne leki
Niektóre leki, przyjmowane jednoczenie z preparatem Microgynon 21, mog¹ hamowaæ
jego dzia³anie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, kar-bamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat), grulicy (np. rifampicyna, rifabutin), infekcji wirusem HIV (np. riton-awir) i antybiotyków (np. penicyliny,
tetra-cykliny, gryzeofulwina) stosowanych w leczeniu chorób infekcyjnych, jak równie¿ preparatów zawieraj¹cych ziele dziuraw&not;ca (stosowane g³ównie w leczeniu nastro&not;jów
depresyjnych).
Nale¿y zawsze informowaæ lekarza przepisuj¹cego preparat Microgynon 21 o wszystkich

przyjmowanych lekach oraz poinformowaæ lekarza i dentystê przepisuj¹cych inne preparaty (lub farma&not;ceutê wydaj¹cego leki), ¿e stosuje siê preparat Microgynon 21. Udziel¹
oni informacji, czy nale¿y stosowaæ dodatkowe metody antykoncepcji, a jeli tak, to jak
d³ugo.
KIEDY NALE¯Y SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z LEKARZEM
Regularne badania kontrolne
W czasie stosowania preparatu Microgy&not;non 21 lekarz poinformuje o koniecznoci
przeprowadzania regularnych badañ lekarskich.
Nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem je¿eli:
zauwa¿y siê niepokoj¹ce zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykol&not;wiek z objawów wymienionych w tej ulotce (patrz te¿: Zanim zastosuje siê Microgynon 21" i Jak
stosowaæ Microgynon 21"; nale¿y równie¿ pamiêtaæ o punktach dotycz¹cych najbli¿szych
krewnych);
stwierdzi siê obecnoæ guzka w piersi;
zamierza siê stosowaæ inne leki (patrz te¿ Doustna antykoncepcja i inne leki");
mo¿liwe jest unieruchomienie lub planowany jest zabieg chirurgiczny (nale¿y poinformowaæ lekarza przynajmniej 4 tygodnie wczeniej);
wystêpuje intensywne krwawienie z dróg rodnych;
pominie siê tabletki w pierwszym tygodniu cyklu (ka¿dy pierwszy tydzieñ w kolejnych miesi¹cach stosowania preparatu Microgynon 21), a w czasie poprzedzaj¹cych 7 dni dosz³o do
wspó³¿ycia;
wystêpuje ostra biegunka;
w ci¹gu kolejnych dwóch miesiêcy nie wyst¹pi³o krwawienie lub podejrzewa siê ci¹¿ê (nie
nale¿y zaczynaæ nastêpnego opakowania bez decyzji lekarza).
Nale¿y przerwaæ przyjmowanie tabletek i skontaktowaæ siê jak najszybciej z lekarzem w
przypadku zauwa¿enia objawów sugeruj¹cych mo¿liwoæ wyst¹pienia zakrzepicy, zawa³u
serca lub udaru:
kaszel bez wyranej przyczyny,
silny ból w klatce piersiowej, który mo¿e promieniowaæ do lewego ramienia,
dusznoæ,
ból g³owy o niespotykanym wczeniej nasileniu lub napad migreny,
czêciowa lub ca³kowita utrata widzenia lub podwójne widzenie,
mowa zamazana lub utrata zdolnoci mowy,
nag³e zaburzenia czynnoci narz¹dów zmys³ów (s³uchu, powonienia lub czu&not;cia),
zawroty g³owy lub omdlenia,
drêtwienie lub niedow³ad czêci cia³a,
silny ból w jamie brzusznej,
silny ból lub obrzêk nóg.
Sytuacje i objawy wymienione powy¿ej s¹ dok³adniej opisane w innych czêciach tej ulotki.

Sposób stosowania Microgynon 21
Kiedy i w jaki sposób przyjmuje siê tabletki?
Opakowanie typu blister zawiera 21 tabletek powlekanych. Na opakowaniu ka¿da tabletka
oznaczona jest dniem tygodnia, w którym nale¿y j¹ przyj¹æ. Tabletki przyjmuje siê zgodnie
z kierunkiem strza³ek na opakowaniu bezpored&not;nim, codziennie o sta³ej porze dnia,
popijaj¹c w razie potrzeby p³ynem. Za¿ywa siê jedn¹ tabletkê preparatu na dobê przez
kolejnych 21 dni. Przez nastêpnych 7 dni nie przyjmuje siê tabletek i w czasie tej przerwy
rozpoczyna siê krwawienie z odstawienia. Zwykle wystêpuje ono 2. lub 3. dnia po przyjêciu
ostatniej tabletki preparatu. Przyjmowanie tabletek z nastêpnego opakowania rozpoczyna
siê po 7-dniowej przerwie, nawet jeli krwaw&not;ienie z odstawienia jeszcze trwa. Oznacza to, ¿e zawsze nale¿y rozpoczy&not;naæ ka¿de kolejne opakowanie w tym samym dniu
tygodnia, jak równie¿, ¿e krwawienie bêdzie wystêpowa³o mniej wiêcej w tych samych dniach
ka¿dego miesi¹ca.
Stosowanie Microgynon 21 po raz pierwszy
Je¿eli w ostatnim miesi¹cu nie przyjmowano doustnych rodków antykoncep&not;cyjnychPierwsz¹ tabletkê preparatu, oznaczon¹ danym dniem tygodnia, nale¿y przyj¹æ pierwszego dnia cyklu, czyli w dniu wys&not;t¹pienia krwawienia miesi¹czkowego. Ñp. jeli miesi¹czka rozpocznie siê w pi¹tek, jako pierwsz¹ nale¿y przyj¹æ tabletkê oznaczon¹ Pt" i
kontynuowaæ przyj&not;mowanie kolejnych tabletek zgodnie z oznaczeniem na blistrze.
Poniewa¿ preparat Microgynon 21 wykazuje naty&not;chmiastowe dzia³anie nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Mo¿na równie¿ rozpocz¹æ stosowanie preparatu od 2. do 5. dnia cyklu, ale wów&not;czas
przez pierwsze 7 dni nale¿y stosowaæ dodatkowe metody antykon&not;cepcyjne (metody
mechaniczne).
Je¿eli wczeniej przyjmowano inny z³o¿ony rodek antykoncepcyjny Mo¿na rozpocz¹æ przyjmowanie preparatu Microgynon 21 nastêpnego dnia po przyjêciu
ostatniej tabletki doty&not;chczas stosowanego preparatu (oznacza to brak przerwy w przyjmowaniu tabletek). Je¿eli preparat ten zawiera równie¿ tabletki nieaktywne (bez zawartoci hormonów), mo¿na rozpocz¹æ przyjmowanie preparatu Microgynon 21 nastêpnego dnia
po przyjêciu ostatniej tabletki zawieraj¹cej hormony (je¿eli brak pewnoci, która to tabletka,
nale¿y zapytaæ o to lekarza albo farmaceutê). Mo¿na równie¿ rozpocz¹æ przyjmowanie
preparatu póniej, ale nigdy nie póniej ni¿ w dniu, w którym po 7-dniowej przer&not;wie
nale¿a³oby przyj¹æ dotychczas stosowan¹ tabletkê (lub nastêpnego dnia po ostatniej nieaktywnej tabletce doty&not;chczas stosowanego preparatu). Je¿eli post¹pi siê zgodnie z
powy¿szymi zalece&not;niami, wówczas nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
Je¿eli wczeniej przyjmowano tabletkê zawieraj¹c¹ tylko gestageny (minipigufka) Mo¿na
przerwaæ przyjmowanie tnini-pigu³ki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze,

przyjmowaæ preparat Microgynon 21. Jeli w ci¹gu pierwszych 7 dni przyjmowania Microgynon 21 utrzy&not;muje siê stosunki seksualne, nale¿y stosowaæ jednoczenie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne).
Je¿eli wczeniej stosowano antykoncepcjê w postaci zastrzyków, implantu lub wk³adki
wewn¹trzmacicznej uwalniaj¹cej gestagen
Przyjmowanie preparatu Microgynon 21 rozpoczyna siê w dniu, w którym mia³ byæ wykonany nastêpny zastrzyk lub w dniu usuniêcia implantu b¹d wk³adki. Jeli w ci¹gu pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek utrzymuje siê stosunki seksu&not;alne, nale¿y stosowaæ jednoczenie inne metody antykoncepcji (metody
mechaniczne).
Po urodzeniu dziecka
Lekarz mo¿e zaleciæ, by nie stosowano preparatu Microgynon 21 do czasu wys&not;t¹pienia pierwszej naturalnej miesi¹czki. Czasem mo¿na rozpocz¹æ stosowanie leku wczeniej,
ale o tym równie¿ decyduje lekarz.
Po poronieniu naturalnym lub sztucznym
Zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku za¿ycia wiêkszej dawki Microgynon 21 ni¿ zalecana
mog¹ wyst¹piæ nudnoci, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych. Brak doniesieñ o wyst¹pieniu ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych po jednoczesnym za¿yciu wielu tabletek preparatu
Microgynon 21. Jeli przyjêto wiêksz¹ dawkê preparatu ni¿ zalecana lub zrobi³ to kto inny,
nale¿y poinformowaæ o tym lekarza.
Rezygnacja z dalszego przyjmowania preparatu Microgynon 21
Preparat mo¿na odstawiæ w dowolnym czasie. Lekarz zaproponuje wtedy inne metody antykoncepcji. Jeli przerywa siê przyjmowanie preparatu, poniewa¿ chce siê zajæ w ci¹¿ê,
nale¿y poczekaæ do chwili wyst¹pienia naturalnej miesi¹czki. Pomo¿e to okreliæ przewidywan¹ datê urodzenia dziecka.
POMINIÊCIE DAWKI MICROGYNON 21
 zapomniano o przyjêciu tabletek
Jeli minê³o mniej ni¿ 12 godzin od pominiêcia tabletki, skutecznoæ antykoncepcyjna preparatu Microgynon 21 jest zachowana. Nale¿y przyj¹æ tê tabletkê tak szybko, jak to mo¿liwe i za¿yæ nastêpn¹ o zwyk³ej porze.
Jeli minê³o wiêcej ni¿ 12 godzin od chwilii pominiêcia tabletki. skutecznoæ dzia³ania preparatu Microgynon mo¿e byæ zmniejszona. Im wiêcej kolejnych tabletek pominiêto, tym
wiêksze ryzyko zmniejszonego dzia³ania antykoncep&not;cyjnego. Szczególnie du¿e ryzyko zajcia w ci¹¿ê wystêpuje wtedy, gdy pominie siê tabletki na pocz¹tku lub na koñcu
opakowania. W takim przypadku nale¿y przestrzegaæ zasad podanych poni¿ej .

Pominiêta wiêcej ni¿ 1 tabletka z opakowania
Nale¿y zwróciæ siê do swojego lekarza.
Pominiêta 1 tabletka w 1. tygodniu
Nale¿y przyj¹æ pominiêt¹ tabletkê tak szybko, jak to mo¿liwe (nawet jeli oznacza to jednoczesne przyjêcie dwóch tabletek), a kolejne za¿ywaæ o sta³ej porze. Przez nastêpne 7 dni
nale¿y stosowaæ dodatkowe metody antykon&not;cepcyjne (metody mechaniczne). Je¿eli
w tygodniu poprzedzaj¹cym pomi&not;niêcie tabletki utrzymywano stosunki sek&not;sualne, jest mo¿liwe zajcie w ci¹¿ê. Nale¿y niezw³ocznie poinformowaæ o tym lekarza.
Pominiêta 1 tabletka w 2. tygodniu
Nale¿y przyj¹æ pominiêt¹ tabletkê tak szybko, jak to mo¿liwe (nawet jeli oznacza to jednoczesne przyjêcie dwóch tabletek), a kolejne za¿ywaæ o sta³ej porze. Skutecznoæ antykoncepcyjna preparatu Microgynon 21 jest zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ci¹¿y.
Pominiêta 1 tabletka w 3. tygodniu
Mo¿na wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych mo¿liwoci, bez potrzeby stosowania dodatkowych
metod antykoncepcyjnych: 1. przyj¹æ pominiêt¹ tabletkê jak najszyb&not;ciej (nawet jeli
oznacza to jed&not;noczesne przyjêcie dwóch tabletek), a preparatu Microgynon 21 jest
zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ci¹¿y.
Pominiêta 1 tabletka w 3. tygodniu.
Mo¿na wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych mo¿liwoci, bez potrzeby stosowania dodatkowych
metod antykoncepcyjnych:
1.przyj¹æ pominiêt¹ tabletkê jak najszyb&not;ciej (nawet jeli oznacza to jed&not;noczesne przyjêcie dwóch tabletek), a kolejne o zwyk³ej perze. Rozpocz¹æ przyjmowanie tabletek z nastêpnego opakowania od razu po dokoñczeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy miêdzy opakowaniami. Krwawienie z odstawienia wyst¹pi po dokoñczeniu
drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek mo¿e wyst¹piæ plamienie lub
krwawienie,
2.mo¿na równie¿ nie przyjmowaæ ju¿ tabletek z aktualnego opakowania,
zrobiæ 7=dniow¹ lub krótsz¹ przerwê (nale¿y równie¿ wliczyæ dzieñ, w którym pominiêto
tabletkê), po której nale¿y kontynuowaæ za¿ywanie tabletek z nastêpnego opakowania.
Je¿eli wybierze siê ten sposób postêpowania, kolejne opakowanie bêdzie zawsze rozpoczynane w tym samym dniu tygodnia.
Jeli zapomni siê o za¿yciu tabletek i w czasie pierwszej przerwy w ich przyjmowaniu nie
wyst¹pi spodziewane krwawienie, mo¿liwe ¿e pacjentka jest w ci¹¿y. Przed rozpoczêciem
nastêpnego opakowania preparatu nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem.
Postêpowanie w przypadku:

wyst¹pienia zaburzeñ ¿ot¹dkowo-jelitowe (wymioty, ostra biegunka)
Jeli wyst¹pi³y wymioty lub ostra biegun&not;ka substancje czynne preparatu Microgy&not;non 21 mog¹ nie wch³on¹æ siê ca³kowicie. Je¿eli wymioty wyst¹pi³y w ci¹gu 3 do 4
godzin po za¿yciu tabletki, nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami doty&not;cz¹cymi
pominiêcia tabletki. W przypad&not;ku ostrej biegunki nale¿y kontaktowaæ siê z lekarzem.
zamiaru opónienia terminu wyst¹pienia krwawienia
Mo¿na opóniæ wyst¹pienie krwawienia, je¿eli po dokoñczeniu aktualnego opakowania od
razu rozpocznie siê nastêpne, bez 7- dniowej przerwy. Mo¿na za¿ywaæ tabletki nawet do
wyczerpania tego opakowania. Je¿eli chce siê, aby krwawienie wyst¹pi³o, nale¿y po prostu
przerwaæ przyjmowanie tabletek. W cza&not;sie stosowania tabletek z nastêpnego opakowania mo¿e wyst¹piæ niewielkie krwawienie lub plamienie. Kolejne opakowanie rozpoczyna siê po 7-dniowej przerwie.
zamiaru zmiany dnia, w którym rozpoczyna siê krwawienie
Jeli przyjmuje siê tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie wystêpuje mniej wiêcej tego
samego dnia co 4 tygodnie. Aby przesun¹æ termin wyst¹pienia krwawienia na inny dzieñ
tygodnia, ni¿ wynikaj¹cy ze schematu przyjmowania preparatu, nale¿y skróciæ kolejn¹ przerwê w przyjmowaniu tabletek o tyle dni, o ile zamierza siê przesun¹æ termin wyst¹pie&not;nia
krwawienia. Np. jeli krwawienie zwykle rozpoczyna siê w pi¹tki, a ma rozpoczynaæ siê we
wtorki (3 dni wczeniej), nale¿y rozpocz¹æ nowe opakowanie 3 dni wczeniej ni¿ zwykle.
Je¿eli zrobi siê bardzo krótk¹ przerwê w przyjmowaniu tabletek (np. 3 dni lub krótsza), w
czasie jej trwania mo¿e nie wyst¹piæ krwawienie z odstawienia. Niewielkie krwawienie lub
plamienie mo¿e wyst¹piæ w czasie stosowania nastêp&not;nego opakowania preparatu.
wyst¹pienia nieoczekiwanego krwawienia
W czasie przyjmowania preparatu Microgynon 21 w pierwszych kilku miesi¹cach mog¹
wystêpowaæ nieregu&not;larne krwawienia z dróg rodnych(plamienia lub krwawienia
Miêdzy-miesi¹czkowe). Pomimo to trzeba kontynuowaæ przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustêpuj¹ po 3 cyklach stosowania preparatu
Microgynon 21. Jeli krwawienia utrzymuj¹ siê, staj¹ siê obfite lub nawracaj¹, nale¿y zg³osiæ to lekarzowi.
nie wyst¹pienia krwawienia
Jeli wszystkie tabletki przyjmowano we w³aciwym czasie, nie wyst¹pi³y ani wymioty ani
ostra biegunka i nie stosowano jednoczenie innych leków, prawdopodobieñstwo zajcia w
ci¹¿ê jest bardzo ma³e. Nale¿y kontynuowaæ przyj&not;mowanie preparatu Microgynon 21.
Jeli krwawienia miesi¹czkowe nie wys&not;t¹pi³y w ci¹gu kolejnych dwóch miesiêcy, istnieje prawdopodobieñstwo ci¹¿y. Nale¿y natychmiast poinformowaæ o tym lekarza. Nie
nale¿y rozpoczynaæ nastêpnego opakowania preparatu Microgynon 21 dopóki lekarz nie
wykluczy ci¹¿y.

4. Mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane
Przyjmowanie preparatu Microgynon 21, podobnie jak innych leków, mo¿e powodowaæ
dzia³ania niepo¿¹dane. Nale¿y poinformowaæ lekarza o wyst¹pie&not;niu jakichkolwiek
dzia³añ niepo¿¹danych, zw³aszcza gdy s¹ one nasilone lub d³ugotrwa³e, jak równie¿ o zmianach dotycz¹cych stanu zdrowia, które wydaj¹ siê skutkiem przyjmowania preparatu Microgynon 21.
Ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane
Ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane zwi¹zane z przyjmowaniem preparatu Microgynon 21 i towarzysz¹ce im objawy zosta³y opisane w nastêpuj¹cych czêciach ulotki: Antykoncepcja
doustna i zakrzepica/ Antykoncepcja doustna i nowotwór". Nale¿y przeczytaæ te fragmenty
w celu uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultowaæ siê
z lekarzem.
Inne mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane
Poni¿ej podano objawy zg³aszane przez pacjentki przyjmuj¹ce preparat Microgy&not;non
21, chocia¿ nie musia³y byæ one spowodowane dzia³aniem preparatu. Objawy te mog¹
wystêpowaæ w pier&not;wszych kilku miesi¹cach stosowania preparatu Microgynon 21 i
zwykle ustêpuj¹ w miarê up³ywu czasu.
tkliwoæ piersi, ból i wydzielina z bro&not;dawki sutkowej,
ból g³owy, migrena,
zmiany popêdu p³ciowego, nastroje depresyjne/zmiany nastroju,
nietolerancja soczewek kontaktowych,
nudnoci, wymioty i inne dolegliwoci ¿o³¹dkowo-jelitowe,
zmiany wydzieliny pochwowej,
ró¿ne reakcje skórne,
zatrzymanie p³ynów w organizmie,
zmiany masy cia³a,
reakcje nadwra¿liwoci.
Je¿eli zauwa¿y siê jakiekolwiek objawy niepo¿¹dane, których nie wymieniono w ulotce
nale¿y poinformowaæ o nich lekarza.
5.Przechowywanie Microgynon 21
Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosowaæ leku po
up³ywie daty wa¿noci podanej na opakowaniu. Przechowywaæ w temperaturze poko&not;jowej, tj. od 15Â°C do 25Â°C.
6.Inne informacje dotycz¹ce Microgynon 21
W celu uzyskania dodatkowych informacji nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem lub z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego Schering AG S.A. Oddzia³ w Polsce 02-796 Warszawa ul. Migda³owa 4 tel. 645 1300
Data nowelizacji ulotki Czerwiec, 2003 r.

