
Etinil Estradiol ve
Levonorgestrel
Bu bilgi Lexicomp'tan®ne için kullanıldığı, nasıl alınacağı, yan etkileri ve ne zaman 
sağlık uzmanınızı aramanız gerektiği de dahil olmak üzere bu ilaç hakkında bilmeniz 
gerekenleri açıklar.

Marka İsimleri: ABD
afirmelle; Altavera; Amethia; Amethia Lo [DSC]; Ametist; Ashlyna; Aubra; Aubra EQ; 
kuş; Ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; şato; Chateal EQ; Güngören; Delila; 
Dolishal; Baskı-28; FaLessa; falmina; Fayosim; Iclevia; Giriş; Jamie'ler; Jolessa; Kurvelo; 
Larisya; Lesina; Levonest; Levora 0.15/30 (28); leylak; LoJaimiess; LoSeasonique; 
Lutera; Marlisa; Myzilra [DSC]; orsiti; Portia-28; dörtlü; Quasense [DSC]; Rivelsa; 
Mevsimsel; Setlakin; basit; Sroniks; Üçlü (28); döner; Tyblume; Viyana

Marka İsimleri: Kanada
Alesse 21; Alesse 28; Aysena 21; Aysena 28; kuş; ESME 21 [DSC]; ESME 28 [DSC]; 
Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Oval 21; Min Oval 28; Ovima 21; 
Ovima 28; Portia 21; Portia 28; sezonluk; Mevsimsel; Üçlü 21; üçlü 28

Uyarı
Tüm ürünler:

Bu ilacı kullanırken sigara içmek ciddi kalp ve
Kanla ilgili yan etkiler. Bu şans yaşla birlikte artar (çoğunlukla 35 yaşından 
büyük). Ayrıca içilen sigara sayısı ile birlikte yükselir. Sigara içmemeniz şiddetle 
tavsiye edilir. Sigara içiyorsanız ve daha yaşlıysanız bu ilacı kullanmayın.
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35 yaşından büyük.

Yama:

Vücut kitle indeksinizi (BMI) bildiğinizden emin olun. Bilmiyorsanız, doktorunuzla 
konuşun. BMI'niz 25 veya daha fazlaysa, bu ilaç da çalışmayabilir. BMI'niz 30 veya daha 
fazlaysa bu ilacı kullanmayın. BMI 30 veya daha fazla olduğunda kan pıhtılaşması riski 
daha yüksek olabilir.

Bu ilaç ne için kullanılıyor?

Hamileliği önlemek için kullanılır. Bu ilaç size başka bir nedenle verildiyse, daha 
fazla bilgi için doktorunuzla konuşun.

Bu ilacı almadan ÖNCE doktoruma ne söylemeliyim?

Bu ilaca alerjiniz varsa; bu ilacın herhangi bir parçası; veya başka herhangi bir ilaç, yiyecek veya 

madde. Doktorunuza alerjiniz ve sahip olduğunuz belirtiler hakkında bilgi verin.

Aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birini yaşadıysanız: Kan pıhtıları, kan 
pıhtılaşma sorunu, meme kanseri veya hormonların büyümesine neden olan diğer 
kanserler, beyin veya kalpte hastalıklı kan damarları, kalp kapakçık sorunları, kalp 
hastalığı, belirli bir tür anormallik kalp atışı (atriyal fibrilasyon), anjin kaynaklı göğüs 
ağrısı, kalp krizi, felç, yüksek tansiyon, karaciğer tümörü veya diğer karaciğer sorunları, 
şiddetli baş ağrısı veya mig raine veya diyabet.

Aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birini yaşadıysanız: Endometrium kanseri, 
serviks veya vajina kanseri veya nedeninin bilinmediği vajina kanaması.

Hamilelik sırasında veya östrojen bazlı veya hormon kontraseptif kullanımı 
sırasında sarardıysanız.

Ombitasvir, paritaprevir ve ritonavir (dasabuvir ile birlikte veya tek başına) 
alıyorsanız.

lecaprevir ve pibrentasvir alıyorsanız.

Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa. Hamileyseniz bu ilacı 
almayın.
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Bu, bu ilaçla etkileşime giren tüm ilaçların veya sağlık sorunlarının listesi değildir.

Doktorunuza ve eczacınıza tüm ilaçlarınızı (reçeteli veya reçetesiz, doğal ürünler, vitaminler) 
ve sağlık sorunlarınız hakkında bilgi verin. Tüm ilaçlarınız ve sağlık problemlerinizle birlikte bu 
ilacı almanızın sizin için güvenli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Doktorunuza danışmadan 
herhangi bir ilaca başlamayın, durdurmayın veya dozunu değiştirmeyin.

Bu ilacı alırken bilmem veya yapmam gereken bazı şeyler 
nelerdir?

Tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarınıza bu ilacı aldığınızı söyleyin. Buna doktorlarınız, 

hemşireleriniz, eczacılarınız ve diş hekimleriniz dahildir. Doktorunuzun size söylediği gibi bazı 

ameliyat türlerinden önce bu ilacın kesilmesi gerekebilir. Bu ilaç durdurulursa, doktorunuz 

ameliyatınız veya işleminizden sonra bu ilacı ne zaman tekrar kullanmaya başlayacağınızı size 

söyleyecektir.

Bu ilaç kan pıhtılaşması, felç veya kalp krizi olasılığını artırabilir. Doktorla konuş.

Uzun yolculuklar, ameliyat sonrası yatak istirahati veya hastalık gibi uzun süre 
hareketsiz kalmanız gerekecekse doktorunuzla konuşun. Uzun süre hareket etmemek 
kan pıhtılaşması olasılığını artırabilir.

Kan şekeriniz (diyabet) yüksekse, doktorunuzla konuşun. Bu ilaç kan şekerini 
yükseltebilir.

Kan şekerinizi doktorunuzun size söylediği şekilde kontrol ediniz.

Kafa karışıklığı, uykulu hissetme, daha fazla susuzluk, daha fazla açlık, daha sık idrara 
çıkma, kızarma, hızlı nefes alma veya meyve gibi kokan nefes gibi yüksek kan şekeri 
belirtileriniz varsa doktorunuza bildirin.

Bunun gibi ilaçlarla yüksek tansiyon oldu. Doktorunuzun size söylediği gibi 
tansiyonunuzu kontrol ettirin.

Doktorunuzun size söylediği gibi kan tahlillerinizi kontrol ettirin. Doktorla 
konuş.

Düzenli meme muayeneleri ve jinekoloji kontrolleri yaptırdığınızdan emin olun. sen de yapacaksın
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size söylendiği gibi kendi kendine meme muayenesi yapmanız gerekir.

Bu ilaç bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir. Tüm sağlık hizmeti sağlayıcılarınıza ve laboratuvar 

çalışanlarına bu ilacı aldığınızı söyleyin.

Bazı ilaçlar, bitkisel ürünler veya sağlık sorunları hormon bazlı doğum kontrolünün de 

çalışmamasına neden olabilir. Doktorunuzun tüm ilaçlarınızı ve sağlık problemlerinizi 

bildiğinden emin olun. Ayrıca prezervatif gibi hormonsuz bir doğum kontrol yöntemi 

kullanmanız gerekip gerekmediğini de görmeniz gerekecektir.

Tartrazin'e (FD&C Sarı No. 5) alerjiniz varsa, doktorunuzla konuşun. Bazı 
ürünlerde tartrazin bulunur.

Bu ilaç yüksek kolesterol ve trig liserid seviyelerine neden olabilir. Doktorla 
konuş.

Bu ilaç, seks yoluyla geçen HIV veya hepatit gibi hastalıkların yayılmasını 
durdurmaz. Lateks veya poliüretan prezervatif kullanmadan hiçbir şekilde seks 
yapmayın. Sorularınız varsa, doktorunuzla konuşun.

Hormon bazlı doğum kontrolü kullanan kişilerde rahim ağzı kanserine 
yakalanma şansı daha yüksek olabilir. Ancak bunun nedeni başka sebepler 
olabilir. Sorularınız varsa, doktorla konuşun.

Bazı araştırmalar, uzun süre hormon bazlı doğum kontrolü alındığında meme 
kanseri riskinin arttığını göstermiştir. Ancak, diğer çalışmalar bu riski 
göstermedi. Sorularınız varsa, doktorla konuşun.

İlk adet görmemiş çocuklarda kullanmayınız.

Hamilelik belirtileriniz varsa veya hamilelik testiniz pozitifse hemen doktorunuzu 
arayın.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bebeğiniz için herhangi bir risk hakkında konuşmanız 

gerekecek.

Etinil Estradiol ve Levonorgestrel 4/11



Derhal doktorumu aramam gereken bazı yan etkiler nelerdir?

UYARI/DİKKAT:Nadir de olsa bazı kişilerde ilaç kullanırken çok kötü ve bazen 
ölümcül yan etkiler olabilir. Çok kötü bir yan etkiyle ilişkili olabilecek aşağıdaki belirti 
veya semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza söyleyiniz 
veya tıbbi yardım alınız:

Döküntü gibi alerjik reaksiyon belirtileri; kovanlar; kaşıntı ; ateşli veya ateşsiz kırmızı, 
şişmiş, kabarmış veya soyulmuş cilt; hırıltı; göğüste veya boğazda sıkışma; nefes almada, 
yutkunmada veya konuşmada güçlük; olağandışı ses kısıklığı; veya ağzın, yüzün, 
dudakların, dilin veya boğazın şişmesi.

Koyu renkli idrar, yorgun hissetme, aç olmama, mide veya mide ağrısı, açık renkli 
dışkı, kusma veya sarı cilt veya gözler gibi karaciğer sorunlarının belirtileri.

Sağ üst karın bölgesinde, sağ omuz bölgesinde veya kürek kemikleri arasında ağrı 
gibi safra kesesi sorunlarının belirtileri; dışkıda değişiklik; koyu idrar veya sarı cilt 
veya gözler; veya titreme ile ateş.

Çok şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi, bayılma veya görmede değişiklik gibi yüksek 
tansiyon belirtileri.

Vücudun bir tarafında güçsüzlük, konuşmada veya düşünmede güçlük, 
dengede değişiklik, yüzün bir tarafında sarkma veya bulanık görme.

Depresyon veya diğer ruh hali değişiklikleri.

Göğüste bir yumru, göğüs ağrısı veya ağrı veya meme başı akıntısı.

Vag inal kaşıntı veya akıntı.

Çok kötü olan veya gitmeyen lekelenme veya vajinal kanama.

Görme değişiklikleri veya kaybı, şişkin gözler veya kontakt lenslerin hissinde değişiklik.

Bu ilaç vücudunuzda şişmenize veya sıvı tutmanıza neden olabilir. Şişlik, kilo artışı veya 
nefes almada zorluk çekiyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Göğüs ağrısı veya basınç gibi kan pıhtısı belirtileriniz varsa hemen 
doktorunuzu arayın; kan tükürme; nefes darlığı; bir bacak veya kolda şişme, 
sıcaklık, uyuşma, renk değişikliği veya ağrı; ya da konuşmada sorun ya da
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yutma.

Bu ilacın diğer bazı yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlar yan etkilere neden olabilir. Bununla birlikte, birçok insanın hiçbir yan etkisi yoktur veya 

yalnızca küçük yan etkileri vardır. Bu yan etkilerden veya diğer yan etkilerden herhangi biri sizi 

rahatsız ediyorsa veya geçmiyorsa doktorunuzu arayın veya tıbbi yardım alın:

Tabletler ve çiğnenebilir tabletler:

Az ya da çok aç hissetmek.

Baş dönmesi veya baş ağrısı.

Kilo alımı veya kaybı.

Mide bulantısı veya kusma.

Karın krampları.

şişkinlik

Büyütülmüş göğüsler.

Hassas göğüsler.

Dönem (adet) değişiklikleri. Bunlar, döngüler arasında lekelenme veya kanamayı 
içerir.

Sırt ağrısı.

Bu ilaç yüzünüzde koyu renkli cilt lekelerine neden olabilir. Güneşten, güneş 
lambalarından ve solaryumdan kaçının. Güneş kremi kullanın ve sizi güneşten koruyan 
giysiler ve gözlükler giyin.

Yama:

Bu ilacın kullanıldığı tahriş.

Baş ağrısı.

Kilo almak.

Karın krampları.

Etinil Estradiol ve Levonorgestrel 6/11



Mide bulantısı.

Bunlar meydana gelebilecek tüm yan etkiler değildir. Yan etkiler hakkında sorularınız varsa 
doktorunuzu arayın. Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın.

Yan etkileri ulusal sağlık kuruluşunuza bildirebilirsiniz.

Yan etkileri 1-800-332-1088 numaralı telefondan FDA'ya bildirebilirsiniz. Yan etkileri şu adresten de 

bildirebilirsiniz:https://www.fda.gov/medwatch.

Bu ilaç en iyi nasıl alınır?
Bu ilacı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın. Size verilen tüm bilgileri okuyun. Tüm 
talimatları yakından takip edin.

Tüm ürünler:

Çok sık seks yapmasanız bile dozları atlamayın.

Bu ilaca başladıktan sonra bir süre hamileliği önlemek için prezervatif gibi hormonsuz 
bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir. Hormon dışı bir doğum kontrol 
yöntemi kullanma konusunda doktorunuzun size söylediklerini izleyin.

tabletler:

Yemekle birlikte veya yemeksiz alın. Mide rahatsızlığına neden oluyorsa yemekle birlikte alınız.

Çiğnenebilir haplar:

Bir bardak su ile çiğneyin ve yutun veya tableti bütün olarak yutun.

Aç karnına alın.

Tabletler ve çiğnenebilir tabletler:

Bu ilacı günün aynı saatinde alın.

Ayrıca kolesevelam alıyorsanız, bu ilacı almadan en az 4 saat önce veya sonra 
alınız.

Kusarsanız veya ishaliniz varsa, bu ilaç hastalığı önlemek için de işe yaramayabilir.
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gebelik. Doktorunuza danışana kadar prezervatif gibi ekstra bir doğum kontrol 
yöntemi kullanın.

Aylık adetiniz 28 gün ise ve art arda 2 adet dönemi kaçırırsanız, yeni bir dozlama 
döngüsüne başlamadan önce hamilelik testi yapın.

91 günden uzun bir adet döngünüz varsa ve adetlerden birini kaçırırsanız, yeni bir 

dozlama döngüsüne başlamadan önce hamilelik testi yapın.

Yama:

3 hafta boyunca haftada bir yamayı uygulayın. Her hafta aynı gün koyun. 4 üzerinde 
yama kullanmayınincihafta.

Kalça, mide veya sırtın üst kısmındaki temiz, kuru, sağlıklı cilde yama uygulayın.

Her yama ile siteyi taşıyın.

memeye koymayın.

Yamayı bele veya sutyen askısının altına koymayın.

Tahriş olmuş veya hasar görmüş cilde koymayın. Dar giysilerle ovulacak deri 
kıvrımları olan veya deri olan bir bölgeye koymayın.

Kesilmiş veya doğru görünmeyen yamaları kullanmayın.

Yamayı yerinde tutmak için yapıştırıcı veya sargı kullanmayın.

Az önce krem, yağ, losyon, toz veya diğer cilt ürünlerini kullandığınız cilde 
koymayın. Yama da yapışmayabilir.

Bir seferde 1'den fazla yama koymayın.

Art arda 2 adet dönemi kaçırırsanız, yeni bir doz döngüsüne başlamadan önce hamilelik 

testi yapın.

Bu ilaç doğru şekilde kullanılmadıysa ve 1 aylık adet gecikmesi varsa gebelik 
testi yaptırın.

Yüzüyorsanız veya sık sık su ile temas halindeyseniz, yama da yapışmayabilir. 
Yüzücü iseniz veya su ile sık sık 30 dakikadan fazla temas halindeyseniz 
doktorunuzla konuşun.
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Yama kenarlarda gevşerse, kenarlara sıkıca bastırın.

Aynı yamayı düşerse ve 24 saatten daha az bir süredir kapalıysa aynı yere koyun.

Kullanılan yama artık yapışkan değilse veya kendisine veya başka bir yüzeye 
yapışıyorsa yeni bir yama takın.

Bir yama 1 günden fazla süredir kapalıysa, hamilelikten korunamayabilirsiniz. 4 haftalık 
yeni bir döngüye başlamak için yeni bir yama koyun. Yeni döngünün ilk haftasında 
prezervatif gibi başka bir doğum kontrol yöntemi kullanın.

Bir dozu kaçırırsam ne yapmalıyım?

Bir doz atlanırsa, prospektüse bakın veya ne yapacağınızı öğrenmek için doktoru arayın. 
Bu ilacı hamileliği önlemek için kullanıyorsanız, hamileliği önlemek için bir süre başka bir 
doğum kontrol yönteminin kullanılması gerekebilir.

Bu ilacı nasıl saklarım ve/veya atarım?
Tabletler ve çiğnenebilir tabletler:

Işıktan koruyarak oda sıcaklığında saklayınız. Kuru bir yerde saklayın. Banyoda 
saklamayın.

Çiğnenebilir haplar:

Isıdan koruyun.

Yama:

Oda sıcaklığında saklayın. Soğutmayın veya dondurmayın.

Kullanıma hazır olana kadar poşette saklayın.

Bir cilt yamasını çıkardıktan sonra yamanın yapışkan taraflarını birbirine katladığınızdan 
emin olun. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği kullanılmış yamaları atın.

Tüm ürünler:
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Tüm ilaçları güvenli bir yerde saklayın. Tüm ilaçları çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde 

saklayın.

Kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları atın. Size söylenmediği sürece 
tuvalete sifonu çekmeyin veya kanalizasyona boşaltmayın. İlaçları atmanın en iyi yolu 
hakkında sorularınız varsa eczacınıza danışın. Bölgenizde uyuşturucu geri alma 
programları olabilir.

Genel uyuşturucu gerçekleri

Belirtileriniz veya sağlık sorunlarınız düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu 
arayın.

İlaçlarınızı başkalarıyla paylaşmayınız ve başkasının ilaçlarını almayınız.

Bazı ilaçların başka bir hasta bilgi broşürü olabilir. Bu ilaçla ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa, lütfen doktorunuz, hemşireniz, eczacınız veya diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcınızla konuşun.

Bazı ilaçların başka bir hasta bilgi broşürü olabilir. eczacınıza danışınız. Bu 
ilaçla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuz, hemşireniz, 
eczacınız veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınızla konuşun.

Aşırı doz olduğunu düşünüyorsanız, zehir kontrol merkezinizi arayın veya hemen tıbbi yardım 

alın. Neyin alındığını, ne kadar olduğunu ve ne zaman olduğunu söylemeye veya göstermeye 

hazır olun.

Tüketici Bilgilerinin Kullanımı ve Sorumluluk Reddi
Bu genelleştirilmiş bilgi, teşhis, tedavi ve/veya ilaç bilgilerinin sınırlı bir özetidir. 
Kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve kullanıcının potansiyel teşhis ve tedavi 
seçeneklerini anlamasına ve/veya değerlendirmesine yardımcı olacak bir araç olarak 
kullanılmalıdır. Belirli bir hasta için geçerli olabilecek durumlar, tedaviler, ilaçlar, yan 
etkiler veya riskler hakkındaki tüm bilgileri İÇERMEZ. Tıbbi tavsiye veya bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısının, bir hastanın özel ve benzersiz koşullarının muayenesine ve 
değerlendirmesine dayalı olarak tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavisinin yerini alması 
amaçlanmamıştır. Hastalar, sağlıkları, tıbbi soruları ve tedavi seçenekleri hakkında 
eksiksiz bilgi için bir sağlık kuruluşu ile konuşmalıdır,
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ilaçların kullanımına ilişkin riskler veya faydalar dahil. Bu bilgiler, belirli bir hastayı tedavi 
etmek için herhangi bir tedaviyi veya ilacı güvenli, etkili veya onaylanmış olarak 
desteklemez. UpToDate, Inc. ve bağlı kuruluşları, bu bilgilerle veya bunların kullanımıyla 
ilgili herhangi bir garanti veya yükümlülüğü reddeder. Bu bilgilerin kullanımı, adresinde 
bulunan Kullanım Koşullarına tabidir.
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-etkililik-terms.

Son İncelenme Tarihi
2022-01-20

Telif hakkı
© 2022 UpToDate, Inc. ve bağlı şirketleri ve/veya lisans verenleri. Tüm hakları Saklıdır.

Herhangi bir sorunuz varsa, doğrudan sağlık ekibinizin bir üyesiyle iletişime geçin. 
MSK'da bir hastaysanız ve 17:00'den sonra, hafta sonu veya tatilde bir sağlayıcıya 
ulaşmanız gerekiyorsa, 212-639-2000'i arayın.

Daha fazla kaynak için ziyaret edinwww.mskcc.org/pesanal kütüphanemizde arama yapmak için

Eth inyl Estradiol ve Levonorg estrel - Son güncelleme 18 Nisan 2022 Tüm 
hakların sahibi ve saklıdır Memorial Sloan Ketter ing Cancer Center
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