
Etinilestradiol și
Levonorgestrel
Aceste informații de la Lexicomp®explică ce trebuie să știți despre acest medicament, inclusiv pentru ce 

este utilizat, cum să îl luați, efectele sale secundare și când să sunați la furnizorul dumneavoastră de 

asistență medicală.

Nume de marcă: SUA
Afirmelle; Altavera; Ametia; Amethia Lo [DSC]; Ametist; Ashlyna; Aubra; Aubra EQ; 
Aviane; Ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Delyla; 
Dolishale; Enpresse-28; FaLessa; Falmina; Fayosim; Iclevia; Introvale; Jaimiess; Jolessa; 
Kurvelo; Larissia; Lessina; Levonest; Levora 0,15/30 (28); Lillow; LoJaimiess; 
LoSeasonique; Lutera; Marlissa; Myzilra [DSC]; Orsythia; Portia-28; Cvartetă; 
Quasense [DSC]; Rivelsa; Seasonique; Setlakin; Simesse; Sronyx; Trivora (28); Twirla; 
Tyblume; Vienva

Nume de marcă: Canada
Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Aviane; ESME 21 [DSC]; ESME 28 
[DSC]; Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Ovral 21; Min Ovral 28; 
Ovima 21; Ovima 28; Portia 21; Portia 28; sezonier; Seasonique; Triquilar 21; 
Trichilar 28

Avertizare
Toate produsele:

Fumatul de țigări în timp ce utilizați acest medicament crește șansa de apariție a inimii severe și

efecte secundare legate de sânge. Această șansă crește odată cu vârsta (în principal peste 
35 de ani). Este crescut și cu numărul de țigări fumate. Se recomandă insistent să nu 
fumați. Nu utilizați acest medicament dacă fumați și sunteți mai în vârstă
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peste 35 de ani.

Plasture:

Asigurați-vă că vă cunoașteți indicele de masă corporală (IMC). Dacă nu știți, discutați cu medicul dumneavoastră. Dacă 

IMC-ul tău este de 25 sau mai mult, este posibil ca acest medicament să nu funcționeze la fel de bine. Nu utilizați acest 

medicament dacă IMC este de 30 sau mai mult. Riscul de formare a cheagurilor de sânge poate fi mai mare cu un IMC 

de 30 sau mai mult.

Pentru ce se utilizează acest medicament?

Este folosit pentru a preveni sarcina. Dacă vi s-a administrat acest medicament din alt motiv, 

discutați cu medicul dumneavoastră pentru mai multe informații.

Ce trebuie să-i spun medicului meu ÎNAINTE să iau acest 
medicament?

Dacă sunteți alergic la acest medicament; orice parte a acestui medicament; sau orice alte medicamente, alimente sau 

substanțe. Spuneți medicului dumneavoastră despre alergie și despre semnele pe care le-ați avut.

Dacă ați avut oricare dintre aceste probleme de sănătate: cheaguri de sânge, problemă de 

coagulare a sângelui, cancer de sân sau alt cancer în care hormonii îl fac să crească, vase de 

sânge bolnave în creier sau inimă, probleme cu valvele cardiace, boli de inimă, un anumit tip 

de anormalitate bătăi ale inimii (fibrilație atrială), dureri în piept cauzate de ang ină, atac de 

cord, accident vascular cerebral, hipertensiune arterială, tumoră hepatică sau alte probleme 

hepatice, dureri de cap severe sau migrenă sau diabet.

Dacă ați avut oricare dintre aceste probleme de sănătate: cancer endometrial, cancer de col 

uterin sau vag ină sau sângerare vag inală unde cauza nu este cunoscută.

Dacă ați îngălbenit în timpul sarcinii sau cu utilizarea contraceptivelor pe bază de 

estrogeni sau hormoni.

Dacă luați ombitasvir, paritaprevir și ritonavir (cu sau fără dasabuvir).

Dacă luați g lecaprevir și pibrentasvir.

Dacă sunteți gravidă sau ați putea fi însărcinată. Nu luați acest medicament dacă sunteți 

însărcinată.
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Aceasta nu este o listă cu toate medicamentele sau problemele de sănătate care interacționează cu acest medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului despre toate medicamentele dumneavoastră (rețetă sau 

OTC, produse naturale, vitamine) și problemele de sănătate. Trebuie să verificați pentru a vă asigura că 

este sigur să luați acest medicament cu toate medicamentele și problemele de sănătate. Nu începeți, opriți 

sau modificați doza niciunui medicament fără a consulta medicul dumneavoastră.

Care sunt unele lucruri pe care trebuie să le știu sau să fac în timp ce iau acest 
medicament?

Spuneți tuturor furnizorilor de servicii medicale că luați acest medicament. Aceasta include medicii, asistentele, 

farmaciștii și stomatologii. Acest medicament poate fi necesar să fie oprit înainte de anumite tipuri de intervenții 

chirurgicale, așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă acest medicament este întrerupt, medicul 

dumneavoastră vă va spune când să începeți să luați acest medicament din nou după intervenția chirurgicală sau 

procedura.

Acest medicament poate crește șansa apariției cheagurilor de sânge, a unui accident vascular cerebral sau a unui atac de 

cord. Vorbeste cu medicul.

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă va trebui să rămâneți nemișcat pentru perioade lungi de timp, cum ar fi călătorii 

lungi, culcare după o intervenție chirurgicală sau boală. Nu vă mișcați pentru perioade lungi de timp vă poate crește șansa 

de apariție a cheagurilor de sânge.

Dacă aveți glicemie crescută (diabet zaharat), discutați cu medicul dumneavoastră. Acest medicament 

poate crește glicemia.

Verificați glicemia așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți semne de creștere a zahărului din sânge, cum ar fi 

confuzie, senzație de somnolență, mai multă sete, mai foame, urinați mai des, înroșirea feței, 

respirația rapidă sau respirația care miroase a fructe.

Hipertensiunea arterială s-a întâmplat cu medicamente ca acesta. Verificați-vă 
tensiunea arterială așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.

Faceți analize de sânge așa cum v-a spus medicul. Vorbeste cu doctorul.

Asigurați-vă că efectuați periodic examene ale sânilor și controale ginecologice. Vei și tu
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trebuie să faceți auto-examene ale sânilor așa cum vi s-a spus.

Acest medicament poate afecta anumite teste de laborator. Spuneți tuturor furnizorilor de servicii medicale și 

lucrătorilor de laborator că luați acest medicament.

Anumite medicamente, produse pe bază de plante sau probleme de sănătate pot face ca controlul nașterii bazat 

pe hormoni să nu funcționeze la fel de bine. Asigurați-vă că medicul dumneavoastră știe despre toate 

medicamentele și problemele dumneavoastră de sănătate. Va trebui să vedeți dacă trebuie să utilizați și o formă 

de control al nașterii fără hormoni, cum ar fi prezervativele.

Dacă sunteți alergic la tartrazină (FD&C galben nr. 5), discutați cu medicul 

dumneavoastră. Unele produse au tartrazină.

Acest medicament poate provoca niveluri ridicate de colesterol și trigliceride. Vorbeste cu 

medicul.

Acest medicament nu oprește răspândirea bolilor precum HIV sau hepatita care sunt 
transmise prin sex. Nu faceți nici un fel de sex fără a folosi un prezervativ din latex sau 
poliuretan. Dacă aveți întrebări, discutați cu medicul dumneavoastră.

Șansa de a face cancer de col uterin poate fi mai mare la persoanele care iau contraceptive 

pe bază de hormoni. Cu toate acestea, acest lucru se poate datora altor motive. Dacă aveți 

întrebări, discutați cu medicul.

Unele studii au arătat că riscul de apariție a cancerului de sân este crescut atunci când luați control al 

nașterii pe bază de hormoni pentru o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, alte studii nu au arătat 

acest risc. Dacă aveți întrebări, discutați cu medicul.

A nu se utiliza la copiii care nu au avut prima menstruație.

Dacă aveți semne de sarcină sau dacă aveți un test de sarcină pozitiv, sunați imediat 
medicul dumneavoastră.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Va trebui să vorbiți despre orice risc pentru copilul 

dumneavoastră.
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Care sunt unele efecte secundare despre care trebuie să-mi sun 
medicul imediat?
AVERTISMENT/ATENȚIE:Chiar dacă poate fi rar, unii oameni pot avea efecte secundare foarte rele și 

uneori mortale atunci când iau un medicament. Spuneți medicului dumneavoastră sau solicitați 

imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele semne sau simptome care pot fi 

legate de un efect secundar foarte rău:

Semne ale unei reacții alergice, cum ar fi erupția cutanată; urticarie; mâncărime; piele roșie, umflată, cu 

vezicule sau descuamată, cu sau fără febră; respirație șuierătoare; senzație de senzație în piept sau gât; 

probleme de respirație, de înghițire sau de vorbire; răgușeală neobișnuită; sau umflarea gurii, feței, 

buzelor, limbii sau gâtului.

Semne ale problemelor hepatice cum ar fi urina închisă la culoare, senzație de oboseală, lipsă de foame, stomac 

deranjat sau dureri de stomac, scaune deschise la culoare, vărsături sau pielea sau ochii îngălbeniți.

Semne de probleme ale vezicii biliare, cum ar fi durere în zona abdomenului din dreapta sus, zona 

umărului drept sau între omoplați; modificarea scaunelor; urină închisă la culoare sau piele sau 

ochi galbeni; sau febră cu frisoane.

Semne de hipertensiune arterială, cum ar fi dureri de cap foarte puternice sau amețeli, leșinuri 

sau modificări ale vederii.

Slăbiciune pe o parte a corpului, dificultăți de vorbire sau de gândire, 
schimbare a echilibrului, cădere pe o parte a feței sau vedere încețoșată.

Depresie sau alte schimbări de dispoziție.

Un nodul la sân, durere sau durere la sân sau secreție din mamelon.

Mâncărime sau secreție vag inală.

Pete sau sângerare vag inală care este foarte gravă sau nu dispare.

Modificări sau pierdere a vederii, ochi bombați sau modificarea modului în care se simt lentilele de contact.

Acest medicament vă poate face să vă umflați sau să păstrați lichid în organism. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți umflare, creștere în greutate sau dificultăți de respirație.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți semne ale unui cheag de sânge, cum ar fi durere 

în piept sau presiune; tuse cu sânge; dificultăți de respirație; umflare, căldură, amorțeală, schimbare de 

culoare sau durere la un picior sau un braț; sau probleme cu vorbirea sau
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înghițire .

Care sunt alte efecte secundare ale acestui medicament?
Toate medicamentele pot provoca reacții adverse. Cu toate acestea, mulți oameni nu au efecte secundare sau au 

doar efecte secundare minore. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau solicitați asistență medicală dacă oricare 

dintre aceste reacții adverse sau orice alte reacții adverse vă deranjează sau nu dispare:

Tablete și tablete masticabile:

Simțind mai mult sau mai puțin foame.

Amețeli sau dureri de cap.

Creșterea sau pierderea în greutate.

stomac deranjat sau vărsături.

Crampe stomacale.

Balonare.

Sanii mariti.

Sânii fragezi.

Modificări ale perioadei (menstruale). Acestea includ pete sau sângerări între 
cicluri.

Dureri de spate.

Acest medicament poate provoca pete întunecate de piele pe față. Evitați soarele, lămpile de soare 

și paturile de bronzat. Folosiți protecție solară și purtați îmbrăcăminte și ochelari care vă 

protejează de soare.

Plasture:

Iritație în cazul în care se utilizează acest medicament.

Durere de cap.

Creștere în greutate.

Crampe stomacale.
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Stomac deranjat.

Acestea nu sunt toate efectele secundare care pot apărea. Dacă aveți întrebări despre efectele secundare, sunați-

vă medicul. Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare.

Puteți raporta reacțiile adverse agenției naționale de sănătate.

Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-332-1088. De asemenea, puteți raporta 
reacții adverse lahttps://www.fda.gov/medwatch.

Cum este cel mai bine luat acest medicament?

Utilizați acest medicament așa cum a fost prescris de medicul dumneavoastră. Citiți toate informațiile care vi se oferă. Urmați 

îndeaproape toate instrucțiunile.

Toate produsele:

Nu sari peste doze, chiar daca nu faci sex foarte des.

După începerea acestui medicament, poate fi necesar să utilizați un tip de control al nașterii non-hormonal, 

cum ar fi prezervativele, pentru a preveni sarcina pentru o perioadă de timp. Urmați ceea ce v-a spus medicul 

dumneavoastră să faceți cu privire la utilizarea unui tip de control al nașterii fără hormoni.

Tablete:

Luați cu sau fără alimente. Luați cu alimente dacă provoacă dureri de stomac.

Tablete masticabile:

Mestecați și înghițiți cu un pahar plin de apă sau înghițiți comprimatul întreg.

Luați pe stomacul gol.

Tablete și tablete masticabile:

Luați acest medicament la aceeași oră a zilei.

Dacă luați și colesevelam, luați-l cu cel puțin 4 ore înainte sau după ce luați acest 
medicament.

Dacă vomita sau aveți diaree, este posibil ca acest medicament să nu funcționeze la fel de bine pentru a preveni
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sarcina. Utilizați o formă suplimentară de control al nașterii, cum ar fi prezervativele, până când vă consultați cu 

medicul dumneavoastră.

Dacă ciclul dvs. lunar este de 28 de zile și pierdeți 2 menstruații la rând, faceți un 

test de sarcină înainte de a începe un nou ciclu de dozare.

Dacă aveți un ciclu mai lung de 91 de zile și pierdeți o menstruație, faceți un test 
de sarcină înainte de a începe un nou ciclu de dozare.

Plasture:

Puneți plasturele o dată pe săptămână timp de 3 săptămâni. Pune-l în aceeași zi în fiecare săptămână. Nu utilizați 

plasturele pe 4thsăptămână.

Puneți plasturele pe pielea curată, uscată și sănătoasă de pe fese, stomac sau partea superioară a spatelui.

Mutați site-ul cu fiecare plasture.

Nu pune pe sân.

Nu puneți plasturele pe talie sau sub cureaua sutienului.

Nu puneți pe pielea iritată sau deteriorată. Nu puneți pe o zonă cu pliuri ale pielii 
sau piele care va fi frecata de haine strânse.

Nu folosiți plasturi tăiați sau care nu arată corect.

Nu utilizați adezivi sau folii pentru a ține plasturele pe loc.

Nu aplicați pe pielea în care tocmai ați folosit creme, uleiuri, loțiuni, pudră sau alte produse 

pentru piele. Plasturele poate să nu se lipească la fel de bine.

Nu puneți mai mult de 1 plasture o dată.

Dacă pierdeți 2 menstruații la rând, faceți un test de sarcină înainte de a începe un nou ciclu 

de dozare.

Dacă acest medicament nu a fost utilizat în mod corect și este ratată o perioadă de o lună, 

faceți un test de sarcină.

Dacă înotați sau aveți adesea contact cu apa, plasturele s-ar putea să nu se lipească la fel de bine. 

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă sunteți înotător sau dacă aveți adesea contact cu apa mai 

mult de 30 de minute.
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Dacă plasturele se slăbește la margini, apăsați ferm pe margini.

Puneți același plasture în același loc dacă cade și a fost scos de mai puțin de 24 de 
ore.

Puneți un nou plasture dacă plasturele utilizat nu mai este lipicios sau dacă se lipește de 
el însuși sau de altă suprafață.

Dacă un plasture a fost scos mai mult de 1 zi, este posibil să nu fiți protejată de sarcină. Puneți un 

nou plasture pentru a începe un nou ciclu de 4 săptămâni. Utilizați un alt tip de control al nașterii, 

cum ar fi prezervativul, în prima săptămână a noului ciclu.

Ce fac dacă omit o doză?

Dacă omiteți o doză, verificați prospectul sau sunați medicul pentru a afla ce să faceți. Dacă utilizați 

acest medicament pentru a preveni sarcina, este posibil să fie nevoie de o altă formă de control al 

nașterii pentru o perioadă de timp pentru a preveni sarcina.

Cum păstrez și/sau arunc acest medicament?
Tablete și tablete masticabile:

A se pastra la temperatura camerei ferit de lumina. A se păstra într-un loc uscat. Nu 
depozitați într-o baie.

Tablete masticabile:

A se proteja de căldură.

Plasture:

Depozitați la temperatura camerei. Nu refrigerați sau congelați.

A se păstra în pungă până când este gata de utilizare.

După ce scoateți un plasture de piele, asigurați-vă că pliați părțile lipicioase ale plasturelui una 

pe cealaltă. Aruncați plasturii uzați acolo unde copiii și animalele de companie nu pot ajunge la 

ei.

Toate produsele:
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Păstrați toate medicamentele într-un loc sigur. Nu lăsați toate medicamentele la îndemâna copiilor și a animalelor de 

companie.

Aruncați medicamentele neutilizate sau expirate. Nu aruncați toaleta și nu turnați o scurgere decât dacă vi se 

spune să faceți acest lucru. Consultați-vă cu farmacistul dacă aveți întrebări despre cel mai bun mod de a 

arunca medicamentele. Este posibil să existe programe de retragere a medicamentelor în zona 

dumneavoastră.

Date generale despre droguri

Dacă simptomele sau problemele dumneavoastră de sănătate nu se îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului 

dumneavoastră.

Nu împărtășiți drogurile dvs. cu alții și nu luați medicamentele altora.

Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Dacă aveți întrebări despre acest 

medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor 

de servicii medicale.

Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Consultați-vă cu farmacistul. 

Dacă aveți întrebări despre acest medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, 

asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor de servicii medicale.

Dacă credeți că a existat o supradoză, sunați la centrul de control al otrăvirii sau obțineți 
imediat asistență medicală. Fiți gata să spuneți sau să arătați ce a fost luat, cât de mult și 
când s-a întâmplat.

Utilizarea informațiilor pentru consumatori și declinare a răspunderii

Aceste informații generalizate sunt un rezumat limitat al informațiilor despre diagnostic, 
tratament și/sau medicamente. Nu este menit să fie cuprinzător și ar trebui folosit ca un 
instrument pentru a ajuta utilizatorul să înțeleagă și/sau să evalueze posibilele opțiuni de 
diagnostic și tratament. NU include toate informațiile despre afecțiuni, tratamente, 
medicamente, efecte secundare sau riscuri care se pot aplica unui anumit pacient. Nu este 
intenționat să fie un sfat medical sau un substitut pentru sfatul medical, diagnosticul sau 
tratamentul unui furnizor de servicii medicale pe baza examinării și evaluării de către 
furnizorul de servicii medicale a circumstanțelor specifice și unice ale unui pacient. Pacienții 
trebuie să discute cu un furnizor de asistență medicală pentru informații complete despre 
sănătatea lor, întrebări medicale și opțiuni de tratament,
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inclusiv orice riscuri sau beneficii legate de utilizarea medicamentelor. Aceste informații nu susțin 

niciun tratament sau medicamente ca fiind sigure, eficiente sau aprobate pentru tratarea unui 

anumit pacient. UpToDate, Inc. și afiliații săi declină orice garanție sau răspundere referitoare la 

aceste informații sau la utilizarea acestora. Utilizarea acestor informații este guvernată de Termenii 

de utilizare, disponibili la adresa

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Data ultimei revizuiri
2022-01-20

Drepturi de autor

© 2022 UpToDate, Inc. și afiliații și/sau licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

Dacă aveți întrebări, contactați direct un membru al echipei de asistență medicală. 
Dacă sunteți pacient la MSK și trebuie să contactați un furnizor după ora 17:00, în 
weekend sau într-o vacanță, sunați la 212-639-2000.

Pentru mai multe resurse, vizitațiwww.mskcc.org/pepentru a căuta în biblioteca noastră virtuală.
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