
Етинил естрадиол и
Левоноргестрел
Тази информация от Lexicomp®обяснява какво трябва да знаете за това лекарство, включително за 

какво се използва, как да го приемате, неговите странични ефекти и кога да се обадите на вашия 

доставчик на здравни услуги.

Имена на марките: САЩ

Afirmelle; Алтавера; Аметия; Amethia Lo [DSC]; Аметист; Ашлина; Aubra; Aubra EQ; 
Авиан; Аюна; Balcoltra; Camrese; Камрез Ло; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Делила; 
Долишале; Enpresse-28; FaLessa; Фалмина; Файосим; Iclevia; Introvale; Джеймис; 
Джолеса; Кървело; Ларисия; Лесина; Левонест; Левора 0,15/30 (28); Lillow; 
LoJaimiess; LoSeasonique; Лутера; Марлиса; Myzilra [DSC]; Orsythia; Порция-28; 
Квартет; Quasense [DSC]; Ривелса; Seasonique; Сетлакин; Simpesse; Сроникс; 
Тривора (28); Twirla; Tyblume; Виена

Имена на марките: Канада
Алесе 21; Алесе 28; Алисена 21; Алисена 28; Авиан; ESME 21 [DSC]; ESME 28 [DSC]; 
Индайо; Лутера 21 [DSC]; Лутера 28 [DSC]; Мин Оврал 21; Мин Оврал 28; Ovima 21; 
Ovima 28; Порция 21; Порция 28; Сезонен; Seasonique; Triquilar 21; Триквилар 28

Внимание
Всички продукти:

Пушенето на цигари по време на употреба на това лекарство повишава вероятността от тежки сърдечни заболявания

странични ефекти, свързани с кръвта. Този шанс се увеличава с възрастта (главно на възраст 

над 35 години). Повишава се и с броя на изпушените цигари. Силно препоръчително е да не 

пушите. Не използвайте това лекарство, ако пушите и сте по-възрастни
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над 35 години.

Пач:

Уверете се, че знаете своя индекс на телесна маса (ИТМ). Ако не знаете, говорете с Вашия лекар. Ако 

вашият ИТМ е 25 или повече, това лекарство може да не работи добре. Не използвайте това лекарство, 

ако вашият ИТМ е 30 или повече. Рискът от образуване на кръвни съсиреци може да бъде по-висок при 

ИТМ от 30 или повече.

За какво се използва това лекарство?

Използва се за предотвратяване на бременност. Ако сте приемали това лекарство по някаква 

друга причина, говорете с Вашия лекар за повече информация.

Какво трябва да кажа на моя лекар, ПРЕДИ да взема това 
лекарство?

Ако сте алергични към това лекарство; всяка част от това лекарство; или всякакви други лекарства, 

храни или вещества. Кажете на Вашия лекар за алергията и какви признаци сте имали.

Ако сте имали някой от следните здравословни проблеми: кръвни съсиреци, проблем със съсирването 

на кръвта, рак на гърдата или друг вид рак, при който хормоните го карат да нараства, болни 

кръвоносни съдове в мозъка или сърцето, проблеми със сърдечните клапи, сърдечни заболявания, 

определен тип анормални заболявания сърдечен ритъм (предсърдно мъждене), болка в гърдите, 

причинена от ангина, сърдечен удар, инсулт, високо кръвно налягане, чернодробен тумор или други 

чернодробни проблеми, силно главоболие или мигрена, или диабет.

Ако сте имали някой от следните здравословни проблеми: рак на ендометриума, рак на шийката на 

матката или влагалището или вагинално кървене, при което причината не е известна.

Ако сте пожълтели по време на бременност или при използване на естрогенни или хормонални 

контрацептиви.

Ако приемате омбитасвир, паритапревир и ритонавир (със или без 
дасабувир).

Ако приемате g lecaprevir и pibrentasvir.

Ако сте бременна или може да сте бременна. Не приемайте това лекарство, ако сте 

бременна.
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Това не е списък на всички лекарства или здравословни проблеми, които взаимодействат с това лекарство.

Уведомете Вашия лекар и фармацевт за всички Ваши лекарства (отпускани по рецепта или без рецепта, 

натурални продукти, витамини) и здравословни проблеми. Трябва да проверите, за да сте сигурни, че е 

безопасно да приемате това лекарство с всичките си лекарства и здравословни проблеми. Не започвайте, 

спирайте или променяйте дозата на което и да е лекарство, без да се консултирате с Вашия лекар.

Какви са някои неща, които трябва да знам или да правя, докато приемам това 
лекарство?

Кажете на всичките си доставчици на здравни услуги, че приемате това лекарство. Това включва вашите 

лекари, медицински сестри, фармацевти и зъболекари. Това лекарство може да се наложи да бъде спряно 

преди някои видове операции, както Ви е казал Вашият лекар. Ако това лекарство бъде спряно, Вашият 

лекар ще Ви каже кога да започнете да приемате това лекарство отново след операцията или процедурата.

Това лекарство може да повиши вероятността от образуване на кръвни съсиреци, инсулт или инфаркт. 

Говорете с лекаря.

Говорете с Вашия лекар, ако трябва да сте неподвижни за дълги периоди от време, като дълги пътувания, 

легло след операция или заболяване. Ако не се движите за дълги периоди, това може да повиши вероятността 

от образуване на кръвни съсиреци.

Ако имате висока кръвна захар (диабет), говорете с Вашия лекар. Това лекарство може да повиши 

кръвната захар.

Проверете кръвната си захар, както Ви е казал Вашият лекар.

Уведомете Вашия лекар, ако имате признаци на висока кръвна захар като объркване, 

сънливост, по-голяма жажда, по-огладнее, по-често уриниране, зачервяване, бързо 

дишане или дъх, който мирише на плодове.

Високо кръвно налягане се е случило с лекарства като този. Проверете 
кръвното си налягане, както Ви е казал Вашият лекар.

Проверете кръвната картина, както Ви е казал лекарят. Говорете с 
лекаря.

Не забравяйте да си правите редовни прегледи на гърдите и гинекологични прегледи. Вие също ще
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трябва да направите самопреглед на гърдите, както Ви е казано.

Това лекарство може да повлияе на определени лабораторни тестове. Кажете на всички ваши доставчици на здравни услуги и 

лабораторни работници, че приемате това лекарство.

Някои лекарства, билкови продукти или здравословни проблеми могат да доведат до неефективност на 

хормоналния контрол на раждаемостта. Уверете се, че Вашият лекар знае за всичките Ви лекарства и 

здравословни проблеми. Ще трябва да видите дали трябва да използвате и нехормонална форма на 

контрол на раждаемостта като презервативи.

Ако сте алергични към тартразин (FD&C Yellow No. 5), говорете с Вашия лекар. Някои 

продукти съдържат тартразин.

Това лекарство може да причини високи нива на холестерол и триглицериди. Говорете с 

лекаря.

Това лекарство не спира разпространението на болести като ХИВ или хепатит, които се 

предават чрез полов акт. Не правете никакъв секс без да използвате латекс или 

полиуретанов презерватив. Ако имате въпроси, говорете с Вашия лекар.

Шансът за получаване на рак на маточната шийка може да е по-висок при хора, които 

приемат хормонален контрол на раждаемостта. Това обаче може да се дължи на други 

причини. Ако имате въпроси, говорете с лекаря.

Някои проучвания показват, че рискът от рак на гърдата се повишава при 

продължителен прием на хормонален контрол на раждаемостта. Други проучвания 

обаче не показват този риск. Ако имате въпроси, говорете с лекаря.

Да не се използва при деца, които не са имали първата си менструация.

Ако имате някакви признаци на бременност или ако имате положителен тест за бременност, незабавно се 

обадете на Вашия лекар.

Кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Ще трябва да говорите за всички рискове за 
вашето бебе.
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Какви са някои нежелани реакции, за които трябва незабавно да се 
обадя на лекаря си?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ:Въпреки че може да е рядко, някои хора може да имат много лоши и 

понякога смъртоносни странични ефекти, когато приемат лекарство. Кажете на Вашия лекар или 

незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате някой от следните признаци или симптоми, които 

може да са свързани с много лош страничен ефект:

Признаци на алергична реакция, като обрив; копривна треска; сърбеж ; зачервена, подута, 

образувана на мехури или лющена кожа със или без температура; хрипове ; стягане в гърдите или 

гърлото; затруднено дишане, преглъщане или говорене; необичайна дрезгав глас; или подуване на 

устата, лицето, устните, езика или гърлото.

Признаци на чернодробни проблеми като тъмна урина, чувство на умора, липса на глад, разстроен 

стомах или стомашна болка, светли изпражнения, повръщане или жълта кожа или очи.

Признаци на проблеми с жлъчния мехур като болка в горната дясна област на корема, областта 

на дясното рамо или между лопатките; промяна в изпражненията; тъмна урина или жълта кожа 

или очи; или треска с втрисане.

Признаци на високо кръвно налягане като много лошо главоболие или замаяност, припадък 

или промяна в зрението.

Слабост от едната страна на тялото, затруднено говорене или мислене, промяна в 

баланса, увисване от едната страна на лицето или замъглено зрение.

Депресия или други промени в настроението.

Бучка в гърдата, болка или болезненост в гърдата, или секрет от зърното.

Вагинален сърбеж или течение.

Зацапване или вагинално кървене, което е много лошо или не преминава.

Промени или загуба на зрението, изпъкнали очи или промяна в усещането за контактни лещи.

Това лекарство може да ви причини подуване или задържане на течност в тялото ви. Уведомете Вашия лекар, 

ако имате подуване, наддаване на тегло или затруднено дишане.

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако имате признаци на кръвен съсирек като болка в гърдите 

или налягане; кашлица с кръв; недостиг на въздух; подуване, затопляне, изтръпване, промяна на 

цвета или болка в крака или ръката; или проблеми с говоренето или
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преглъщане .

Какви са някои други странични ефекти на това лекарство?
Всички лекарства могат да причинят странични ефекти. Въпреки това, много хора нямат странични ефекти или имат 

само незначителни странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар или потърсете медицинска помощ, ако някоя от тези 

нежелани реакции или други нежелани реакции Ви притесняват или не изчезнат:

Таблетки и таблетки за дъвчене:

Чувствам се повече или по-малко увиснал.

Световъртеж или главоболие.

Наддаване или загуба на тегло.

Разстроен стомах или повръщане.

Стомашни болки.

Подуване на корема .

Уголемени гърди.

Нежни гърди.

Промени в цикъла (менструалния цикъл). Те включват зацапване или кървене между 

циклите.

Болка в гърба.

Това лекарство може да причини тъмни петна по кожата на лицето ви. Избягвайте слънце, слънчеви 

лампи и солариуми. Използвайте слънцезащитен крем и носете дрехи и очила, които ви предпазват 

от слънцето.

Пач:

Дразнене, където се използва това лекарство.

главоболие.

Качване на тегло.

Стомашни болки.
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Разстроен стомах.

Това не са всички странични ефекти, които могат да се появят. Ако имате въпроси относно нежеланите реакции, 

обадете се на Вашия лекар. Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции.

Можете да съобщите нежелани реакции на вашата национална здравна агенция.

Можете да съобщите за нежелани реакции на FDA на 1-800-332-1088. Можете също да съобщите за 

нежелани реакции наhttps://www.fda.gov/medwatch.

Как се приема най-добре това лекарство?

Използвайте това лекарство според указанията на Вашия лекар. Прочетете цялата информация, предоставена ви. Следвайте 

внимателно всички инструкции.

Всички продукти:

Не пропускайте дозите, дори ако не правите секс много често.

След като започнете това лекарство, може да се наложи да използвате нехормонен тип контрол на 

раждаемостта като презервативи, за да предотвратите бременност за известно време. Следвайте това, което 

Вашият лекар Ви е казал да направите относно използването на нехормонен тип контрол на раждаемостта.

таблетки:

Приемайте със или без храна. Приемайте с храна, ако причинява стомашно разстройство.

Таблетки за дъвчене:

Дъвчете и поглъщайте с пълна чаша вода или поглъщайте таблетката цяла.

Приемайте на празен стомах.

Таблетки и таблетки за дъвчене:

Приемайте това лекарство по едно и също време на деня.

Ако приемате и колесевелам, вземете го поне 4 часа преди или след приема на това 

лекарство.

Ако повръщате или имате диария, това лекарство може да не действа толкова добре за предотвратяване
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бременност. Използвайте допълнителна форма на контрол на раждаемостта, като презервативи, докато не се 

консултирате с Вашия лекар.

Ако месечният ви цикъл е 28 дни и пропускате 2 поредни цикъла, направете тест за 

бременност, преди да започнете нов цикъл на дозиране.

Ако имате цикъл, по-дълъг от 91 дни и пропуснете една менструация, направете тест 

за бременност, преди да започнете нов цикъл на дозиране.

Пач:

Поставете пластира веднъж седмично в продължение на 3 седмици. Слагайте го на един и същи ден всяка седмица. Не 

използвайте пластир на 4тиседмица.

Поставете пластира върху чиста, суха, здрава кожа на дупето, стомаха или горната част на гърба.

Преместете сайта с всеки пластир.

Не слагайте на гърдата.

Не поставяйте пластира върху талията или под презрамката на сутиена.

Не нанасяйте върху кожата, която е раздразнена или увредена. Не слагайте участък с кожни 

гънки или кожа, която ще се трие от тесни дрехи.

Не използвайте пластири, които са изрязани или не изглеждат правилно.

Не използвайте лепила или обвивки, за да задържите пластира на място.

Не нанасяйте върху кожата, където току-що сте използвали кремове, масла, лосиони, пудра или 

други продукти за кожата. Пластирът може също да не залепне.

Не поставяйте повече от 1 пластир наведнъж.

Ако пропуснете 2 поредни цикъла, направете тест за бременност, преди да започнете нов цикъл на 

дозиране.

Ако това лекарство не е било използвано по правилния начин и е пропуснат 1 месечен цикъл, 

направете тест за бременност.

Ако плувате или често имате контакт с вода, пластирът може също да не залепне. 
Говорете с Вашия лекар, ако сте плувец или често имате контакт с вода за повече 
от 30 минути.
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Ако пластирът се разхлаби по краищата, натиснете здраво ръбовете.

Поставете същия пластир на същото място, ако падне и е бил свален за по-малко от 
24 часа.

Поставете нов пластир, ако пластирът, който се използва, вече не е лепкав или ако е залепнал 

за себе си или за друга повърхност.

Ако пластирът е бил свален повече от 1 ден, може да не сте защитени от бременност. Поставете 

нов пластир, за да започнете нов цикъл от 4 седмици. Използвайте друг вид контрол на 

раждаемостта като презерватив през първата седмица от новия цикъл.

Какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете доза, проверете листовката или се обадете на лекаря, за да разберете какво да правите. Ако използвате 

това лекарство за предотвратяване на бременност, може да се наложи да се използва друга форма на контрол на 

раждаемостта за известно време, за да се предотврати бременност.

Как да съхранявам и/или изхвърлям това лекарство?
Таблетки и таблетки за дъвчене:

Да се   съхранява при стайна температура, защитена от светлина. Съхранявайте на сухо място. Не 

съхранявайте в банята.

Таблетки за дъвчене:

Пазете от топлина.

Пач:

Съхранявайте при стайна температура. Не охлаждайте и не замразявайте.

Съхранявайте в торбичка до готовност за употреба.

След като свалите кожен пластир, не забравяйте да сгънете лепкавите страни на пластира една към 

друга. Изхвърлете използваните лепенки, където децата и домашните любимци не могат да стигнат до 

тях.

Всички продукти:
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Съхранявайте всички лекарства на сигурно място. Съхранявайте всички лекарства на място, недостъпно за деца и домашни 

любимци.

Изхвърлете неизползваните или с изтекъл срок на годност лекарства. Не пускайте вода в тоалетна и не изливайте в 

канализацията, освен ако не ви е казано да го направите. Консултирайте се с вашия фармацевт, ако имате въпроси 

относно най-добрия начин за изхвърляне на лекарства. Възможно е във вашия район да има програми за връщане на 

лекарства.

Общи факти за наркотиците

Ако симптомите или здравословните Ви проблеми не се подобрят или ако се влошат, обадете се 

на Вашия лекар.

Не споделяйте лекарствата си с други и не приемайте нечии други лекарства.

Някои лекарства може да имат друга листовка с информация за пациента. Ако имате някакви въпроси 

относно това лекарство, моля, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра, фармацевт или друг 

доставчик на здравни услуги.

Някои лекарства може да имат друга листовка с информация за пациента. Консултирайте се с вашия 

фармацевт. Ако имате някакви въпроси относно това лекарство, моля, говорете с Вашия лекар, 

медицинска сестра, фармацевт или друг доставчик на здравни услуги.

Ако смятате, че е имало предозиране, обадете се на вашия център за контрол на отравянията или 

незабавно потърсете медицинска помощ. Бъдете готови да кажете или покажете какво е взето, колко 

и кога се е случило.

Използване на информация за потребителите и отказ от отговорност

Тази обобщена информация е ограничено обобщение на информация за диагнозата, лечението и/

или лекарствата. Той не е предназначен да бъде изчерпателен и трябва да се използва като 

инструмент, който да помогне на потребителя да разбере и/или оцени потенциалните възможности 

за диагностика и лечение. Той НЕ включва цялата информация за състояния, лечения, лекарства, 

странични ефекти или рискове, които могат да се отнасят за конкретен пациент. Той не е 

предназначен да бъде медицински съвет или заместител на медицински съвет, диагноза или 

лечение на доставчик на здравни услуги въз основа на прегледа на доставчика на здравни услуги и 

оценката на специфичните и уникални обстоятелства на пациента. Пациентите трябва да говорят с 

доставчик на здравни услуги за пълна информация относно тяхното здраве, медицински въпроси и 

възможности за лечение,

Етинил естрадиол и левоноргестрел 10/11



включително всички рискове или ползи по отношение на употребата на лекарства. Тази информация не 

одобрява никакви лечения или лекарства като безопасни, ефективни или одобрени за лечение на 

конкретен пациент. UpToDate, Inc. и нейните филиали се отказват от всякаква гаранция или отговорност, 

свързани с тази информация или нейното използване. Използването на тази информация се урежда от 

Условията за ползване, достъпни на

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