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לינסטרנול

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.הרוקח או מיילדת/הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 שלהם המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או מיילדת/הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן
-

זה בעלון יש מה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משמשת היא ולמה אקסלוטנה מהי
Exlutena לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה
Exlutena לוקח אתה איך

אפשריות לוואי תופעות

אקסלוטנה לאחסן כיצד
נוסף ומידע החבילה תוכן

משמשת היא ולמה אקסלוטנה מהי1.

 הריון למניעת משמשExlutena  מאוד נמוך להריון להיכנס הסיכון), טבליות של חסר ללא( נכונה בצורה נלקחת.
Exlutena כאשר. רצוי לא

 הפרוגסטוגן, הנשי המין הורמון של אחד סוג של קטנה כמות מכילExlutena . ידי על התעברות מעכב:
 הורמון מכילות אינן גלולות מיני, משולבות לגלולות בניגוד. כדור מיני נקראת אקסלוטנה זו מסיבה. לינסטרנול
Exlutena אסטרוגן

.הזרע חדירת את להפחית ובכך, הרחם צוואר ריר צמיגות הגברת ידי על לרחם הזרע תאי כניסת של מניעה•

.ביוץ מתרחש לא) מהנשים70%  אצל( לרוב•

. המניקות ולנשים אסטרוגנים סובלות שאינן לנשים באקסלוטנה להשתמש ניתן, המשולבת לגלולה בניגוד
.כלל דימום לך שאין גם ייתכן. קבועים לא במרווחים להתרחש עלול נרתיקי שדימום הוא החיסרון

אקסלוטנה נטילת לפני לדעת עליך מה2.

אקסלוטנה ליטול אין

 ספר, עליך חל מאלה אחד אם. להלן המפורטים מהמצבים אחד לך היה או לך יש אםExlutena  ליטול אין
 לא בשיטה להשתמש העצה את שתקבל ייתכן-Exlutena. ב השימוש תחילת לפני שלך מיילדת/לרופא

.הריון למניעת הורמונלית
 או) עמוקים ורידים פקקת( הרגליים של למשל[ דם בכלי דם קריש של היווצרות היא פקקת. פקקת לך יש אם•

)].ריאתי תסחיף( הריאות
.קשה כבד מחלת או) העור של הצהבה( צהבת לך יש אם•
.השד סרטן של מסוימים סוגים כגון, מין לסטרואידי רגיש גידול לך היה או לך יש אם•
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.מוסבר בלתי נרתיקי דימום לך יש אם•
Exlutena. של האחרים מהמרכיבים לאחד או הפעיל לחומר אלרגי אתה אם•

 עליך-Exlutena, ב השימוש בזמן עצמו על חוזר או מחמיר, הראשונה בפעם מופיע שלעיל מהמצבים אחד אם
.שלך מיילדת/לרופא לפנות

זהירות ואמצעי אזהרות

 של האמינות שבהם או-Exlutena, ב השימוש את להפסיק עליך שבהם מצבים מספר מתוארים, זה בעלון
Exlutenaנוספים מניעה באמצעי לנקוט שיש או מין יחסי לקיים אסור כאלה במצבים. מופחתת להיות עשויה 

 או קצב בשיטות להשתמש אין. אחרת מחסום בשיטת או בקונדום להשתמש למשל, הורמונליים שאינם
 הרגילים השינויים את משנה-Exlutena ש מכיוון אמינות לא להיות יכולות אלו שיטות. טמפרטורה
.החודשי המחזור במהלך המתרחשים הרחם צוואר ובריר בטמפרטורה

 ,Exlutenaזיהום מפני מגן אינו, הורמונליים מניעה אמצעי כל כמו( HIV איידס )אחרת מין מחלת כל או.

?באקסלוטנה השימוש לפני לדעת צריך אתה מה
 השגחה תחת להיות עליך שיהיה ייתכן, להלן המפורטים מהמצבים אחד בנוכחות-Exlutena ב שימוש נעשה אם

 תחילת לפני מיילדת/לרופא ספר, עליך חל מאלה אחד אם, לכן. לעשות מה לך יסבירו שלך מיילדת/הרופא. צמודה
:באקסלוטנה השימוש

;השד בסרטן חלית או לך יש•
;כבד סרטן לך יש•
;פקקת לך הייתה•
;סוכרת לך יש•
);רחמי חוץ הריון( לרחם מחוץ הריון לך היה•
;בחצוצרה ניתוח או זיהום עברת או לך יש•
;מאפילפסיה סובל אתה•
;משחפת סובל אתה•
;גבוה דם לחץ לך יש•
 הימנעו כן אם); בפנים במיוחד, העור על חומה-צהבהב פיגמנטציה כתמי( מקלואזמה סבלת או לך יש•

.סגולה אולטרה לקרינה או לשמש מדי רבה מחשיפה

 השימוש בזמן עצמו על חוזר או מחמיר, הראשונה בפעם מופיע שלעיל מהמצבים אחד אם
.שלך מיילדת/לרופא לפנות עליך-Exlutena, ב

השד וסרטן הגלולה
 השד סרטן"). הגלולה(" הפה דרך מניעה אמצעי נוטלת היא אם בין השד בסרטן לחלות בסיכון נמצאת אישה כל

 כאשר. גלולות נוטלות שאינן גיל אותו בנות בנשים מאשר גלולות הנוטלות בנשים יותר קרובות לעתים נמצא
 לנשים זהה הסיכון הפסקת לאחר שנים-10 ש כך, בהדרגה יורד הסיכון, הגלולה את לקחת מפסיקות נשים

, לכן. מתבגרת שהאישה ככל עולה הסיכון אך40  לגיל מתחת נדיר השד סרטן. הגלולה את נטלו לא שמעולם
 לוקחת אישה זמן כמה. יותר גבוה בגיל נמצאת האישה אם יותר גבוה המאובחן השד סרטן של הנוסף המספר

.חשובה פחות הגלולה את
 ממקרה פחות יתגלה20,  גיל עד אותה ליטול מפסיקות אך שנים5  עד הגלולה את הנוטלות נשים10,000  בכל
 גיל בקבוצת מאובחנים כלל בדרך המקרים לארבעת בנוסף, ההפסקה לאחר שנים10  עד השד סרטן של אחד נוסף

 מקרים5  יהיו30,  גיל עד אותה ליטול מפסיקות אך שנים5  עד הגלולה את הנוטלות נשים-10,000 ב, כן כמו. זו
 אך שנים5  עד הגלולה את הנוטלות נשים-10,000 ב. כלל בדרך המאובחנים המקרים-44 ל בנוסף נוספים

.כלל בדרך המאובחנים המקרים-160 ל בנוסף נוספים מקרים20  יהיו40,  גיל עד אותה ליטול מפסיקות

 בנשים שנמצא השד סרטן מאשר להתפשט בסבירות פחות נראה, גלולות הנוטלות בנשים שנמצא השד סרטן
 שהנשים להיות יכול. הגלולה ידי על נגרם השד לסרטן בסיכון ההבדל אם ידוע לא. הגלולה את נוטלות שאינן
.יותר מוקדם הובחן השד שסרטן כך, יותר קרובות לעתים נבדקו
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)דם קריש( והפקקת הגלולה
 של העמוקים בוורידים פקקת מתרחשת לעיתים. דם כלי לחסום שעלול, דם קריש של היווצרות היא פקקת

 את ולחסום להגיע עלול הוא, נוצר הוא שבהם מהוורידים מתנתק הזה הקריש אם). עמוקה ורידים פקקת( הרגליים
 ורידים פקקת. קטלניים מצבים להתרחש עלולים מכך כתוצאה. ריאתי תסחיף שנקרא למה ולגרום, הריאות עורקי
 את אם גם לקרות יכול זה. לאו אם ובין הגלולה את נוטל אתה אם בין להתפתח יכול זה. נדירה תופעה היא עמוקה
.להריון נכנסת
 פרוגסטוגן גלולות עם הסיכון. משתמשים שאינם מי אצל מאשר גלולות משתמשי אצל יותר גבוה לפקקת הסיכון
 גלולות( אסטרוגנים גם המכילות גלולות של במשתמשים מאשר יותר נמוך מאמינים הואExlutena  כמו בלבד

 לפנות כדאי מתי' גם ראה(. מיד לרופא לפנות עליך, לפקקת אפשריים בסימנים מבחין אתה אם). משולבות
?')לרופא

בשחלות ציסטות

. בשחלות ציסטות נקראות אלה. בשחלות נוזלים מלאות קטנות שקיות להתפתח עלולים כדורים במיני השימוש במהלך
 לבעיות להוביל עלולים הם, נדירות לעתים רק. קלים בטן לכאבי גורמים הם לפעמים. מעצמם נעלמים הם כלל בדרך

.יותר חמורות

פסיכיאטריות הפרעות
מדוכא רוח מצב או דיכאון על דיווחוExlutena  כולל הורמונליים מניעה באמצעי המשתמשות מהנשים חלק

 הרוח במצב שינויים חווה אתה אם. אובדניות למחשבות להוביל עלול ולפעמים רציני להיות יכול דיכאון.
.האפשרי בהקדם נוסף רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא פנה דיכאון ותסמיני

ואקסלוטנה אחרות תרופות
 לטיפול המשמשות תרופות כוללים אלהExlutena.  של התקינה פעולתה את לעצור עלולות מסוימות תרופות

( שחפת), פלבמט, טופירמט, אוקסקרבזפין, קרבמזפין, ברביטורטים, פניטואין, פרימידון, למשל( באפילפסיה
 פחם) ), גריסופולווין( אחרות זיהומיות מחלות או), נלפינוויר, ריטונוויר, למשל(HIV  וזיהומי) ריפמפיצין, למשל
 לטיפול בעיקר משמשperforatum(Hypericum (וורט ון'ג סנט הצמחים ותרופת קיבה לקלקול המשמש רפואי
.אחרות תרופות של לפעולתן להפריע גם עשויהExlutena . דיכאוניים רוח במצבי

, אחרים צמחיים תכשירים או תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או מיילדת/לרופא הודע אנא
כן ואם נוספים מניעה באמצעי לנקוט עליך אם לך לומר יכולים שלך מיילדת/הרופא. נרשמו שלא כאלה אפילו

.זמן לכמה,

והנקה הריון

הרֵיָֹון
.בהריון שהן שחושבות או בהריון נשים ידי על באקסלוטנה להשתמש אסור

הנקה
 החומר של) האם ידי על שנבלעת מהכמות(0.14%  קטנות כמויות. האם חלב איכות או כמות על משפיעה אינה.

 רוצה אתה אם שלך מיילדת/לרופא ספר. לתינוק כלשהו לסיכון אינדיקציות ואין אם בחלב עוברות הפעיל
Exlutena ההנקה במהלך באקסלוטנה להשתמש

 אין במכונות ושימוש נהיגה
.שנצפו השפעות

Exlutena לקטוז מכיל
-Exlutena.ב השימוש תחילת לפני מיילדת/לרופא פנה, מסוימים סוכרים סובלת אינך אם. לקטוז מכיל 

Exlutena

?לרופא לפנות כדאי מתי

סדירות בדיקות
, כללי באופן. סדירות לבדיקות לחזור לך יגידו שלך מיילדת/הרופא, באקסלוטנה משתמש אתה כאשר

.האישי במצבך תלויות יהיו הללו הבדיקות ואופי תדירות
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:אם האפשרי בהקדם מיילדת/לרופא פנה
 בלתי כאבים, מהרגליים אחת בכל נפיחות או עזים כאבים כגון( לפקקת אפשריים בסימנים מבחין אתה•

);דם משתעל אתה אם במיוחד, חריג שיעול, נשימה קוצר, בחזה מוסברים
);אפשריות כבד בעיות על שמצביע מה( צהבת נראה או חמור פתאומי בטן כאב לך יש•
;בשד גוש מרגיש אתה•
 זהו, רחמי חוץ הריון על שמעיד ייתכן( הבטן באזור או הבטן של התחתון בחלק חמור או פתאומי כאב לך יש•

);לרחם מחוץ הריון
לפחות שלך הרופא עם התייעץ; ניתוח לעבור או) למיטה מרותק להיות למשל( משותק להיות אמור אתה•

;מראש שבועות ארבעה
;וכבד חריג נרתיקי דימום לך יש•
.בהריון שאת חושדת את•

.זה בעלון אחר במקום פירוט ביתר ומוסברים מתוארים לעיל שהוזכרו והתסמינים המצבים

Exlutena לקחת כיצד3.

?הטבליות את לקחת ואיך מתי

 חיצים עם, הכסף נייר על השבוע ימי מודפסים האריזה של האחורי בצד. טבליות28  מכילהExlutena  חבילת
 קחExlutena,  של חדשה חבילה מתחיל שאתה פעם בכל. אחת טבליה עם מתכתב יום כל. ביניהם מודפסים
ב המסומנת העליונה מהשורה הטאבלט את לקחת עליך, רביעי ביום מתחיל אתה אם. העליונה בשורה טבליה
.WED-התבוננות ידי על. החצים ידי על המצוין הכיוון לפי תמיד, ריקה שהאריזה עד ביום אחת טבליה ליטול המשך 

יום בכל שעה באותה בערך הטאבלט את קח. שלך היומית הטבליה את נטלת אם בקלות לבדוק תוכל, האריזה בגב
 עליך אך-Exlutena, ב השימוש במהלך דימום קצת לך שיש ייתכן. מים עם, בשלמותה טבליה כל לבלוע יש.

,ריקה החבילה כאשר. כרגיל הטבליות את לקחת להמשיך

Exlutena של שלך הראשונה החפיסה את מתחיל

האחרון בחודש הורמונליים מניעה באמצעי השתמשת לא אם•
Exlutena . בשבוע יום באותו המסומנת טבליה קח. הווסת דימום של הראשון ביום הראשונה הטבליה את קח

.נוסף מניעה באמצעי להשתמש צורך אין, מיד יפעל
 מניעה באמצעי גם להשתמש הקפד זה במקרה אבל, שלך המחזור של2-5  בימים גם להתחיל יכול אתה
.הראשונים הימים7  במשך) קונדום למשל( נוסף

 יכול אתה טרנסדרמלית מדבקה או נרתיקית טבעת(COC),  הריון למניעת משולבת גלולה מחליף אתה אם•
 ביום או, שלך הנוכחית הגלולות מאריזת האחרונה הטבליה נטילת שלאחר ביוםExlutena  לקחת להתחיל
 אם). מדבקות ללא שבוע או טבעת, טבליות שאין היא הדבר משמעות( הנרתיקית המדבקה או הטבעת הסרת
 נטילת שלאחר ביום-Exlutena ב להתחיל תוכל, פעילות לא טבליות גם מכילה שלך הנוכחית הגלולה חפיסת
 לפי פועל אתה אם). הרוקח או מיילדת/הרופא את שאל, מהי בטוח אינך אם( האחרונה הפעילה הטבליה
.נוסף מניעה באמצעי להשתמש צורך אין, אלה הוראות

)גלולה מיני( בלבד פרוגסטוגן המכיל אחר כדור מחליף אתה אם•
.נוספים מניעה אמצעי לנקוט צורך אין. מידExlutena  לקחת ולהתחיל יום בכל זה את לקחת להפסיק יכול אתה

(IUD) פרוגסטוגן משחרר רחמי תוך התקן או שתל או מהזרקה משנה אתה אם•
.יוסרו רחמי תוך ההתקן או השתל שבו ביום או להגיע אמורה שלך הבאה ההזרקה כאשר-Exlutena ב להשתמש התחל

4



BV( RH017 Dohme & Sharp
Tablets )Merck 0.5mgLynestrenol

3WHOPAR  חלק
של הספקים הגשת

SRA ידי על שאושר טקסט

2019 ספטמבר

תינוק לך היה רק אם•
 לפני שלך הראשון הרגיל המחזור לאחר עד לחכות לך להורות עשויה שלך המיילדת/הרופא, ילדת עתה זה אם

.לך ייעץ שלך מיילדת/הרופא. יותר מוקדם להתחיל אפשר לפעמים. אקסלוטנה ליטול שתתחיל

/הרופא הפלה או, הפלה עברת בדיוק אם•
.לך ייעץ שלך מיילדת

Exlutena טבליות מדי יותר נוטלים אם

 התסמינים. אחת בבתExlutena  טבליות מדי יותר נטילת של חמורות מזיקות השפעות על דיווחים היו לא
.מהנרתיק קל דימום, צעירות ובילדות הקאות, בחילות הם להופיע שעלולים

אקסלוטנה ליטול שכחת אם

 שנשכחה הטבליה את קח. נשמרתExlutena  של האמינות, טבליה בנטילת מאוחרשעות-3 מ פחותאתה אם
.הרגילים בזמנים הבאות הטבליות את ולקח נזכר שאתה ברגע

 שהחמצת ככל. מופחתת להיות עשויהExlutena  של האמינות, טבליה בנטילת מאוחרשעות-3 מ יותראתה אם
 ברגע שהוחמצה האחרונה הטבליה את קח. יורדת המניעה אמצעי שיעילות הסיכון גדל כך, רצופות טבליות יותר

 הימים7  במשך) קונדום למשל( נוספת בהגנה השתמש. הרגילים בזמנים הבאות הטבליות את ולקח נזכר שאתה
 יחסי וקיימת הטבליות צריכת של הראשון בשבוע יותר או אחת טבליה החמצת אם. הטבליות נטילת של הבאים

.לייעוץ שלך מיילדת/הרופא את שאל. להריון להיכנס אפשרות ישנה, הטבליות החמצת שלפני בשבוע מין

)חמורים שלשולים, הקאות, למשל( העיכול במערכת מהפרעות סובל אתה אם

, חמור שלשול לכם שיש אוExlutena  טבלית נטילת לאחר שעות3-4  תוך רפואי פחם נטלתם או הקאתם אם
.שהוחמצו טבליות לגבי כמו עצה אותה לפי פעל. לחלוטין נספג לא הפעיל שהחומר ייתכן

צפוי בלתי דימום לך יש אם

 הכתמה רק להיות יכול זה-Exlutena. ב השימוש במהלך קבועים לא זמן במרווחי להתרחש עלול נרתיקי דימום
 לכך סימן אינם סדירים הלא הדימומים. כלל דימום לך שאין גם ייתכן. וסת דימום כמו שנראה, דימום או קלה

 לקחת המשך פשוט; פעולה בשום לנקוט צריך אינך, כללי באופן. יורדתExlutena  של המניעה אמצעי על שההגנה
.מיילדת/הרופא עם התייעצו ממושך או כבד הדימום אם, זאת עם. אקסלוטנה

אקסלוטנה ליטול מפסיק אתה אם

 מומלץ, להריון להיכנס רוצה את כי מפסיקה את אם. שתרצה עת בכלExlutena  לקחת להפסיק יכול אתה
.להריון להיכנס שתנסה לפני טבעי מחזור לקבלת עד להמתין כלל בדרך
.לרוקח או מיילדת/לרופא פנה, זו לתרופה בנוגע נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
 להיזהר צריך אתה מתי' בסעיף מתוארות הריון למניעת בגלולות לשימוש הקשורות חמורות רצויות לא תופעות
.הצורך במידת שלך מיילדת/הרופא עם והתייעץ בעיון הזה הסעיף את קרא אנא?'אקסלוטנה עם במיוחד

:הן כללי באופן הורמונליים מניעה אמצעי של או-Exlutena ב משתמשים ידי על שדווחו אחרות לוואי תופעות
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 הפרשת, בשדיים כאבים, בשדיים רגישות, מחזור אובדן, סדיר לא דימום):משתמשים100  מתוך-1 מ יותר( נפוץ
 כחולות-אדומות פריחות, אורטיקריה, פריחה, בטן כאבי, בחילות, מיגרנה, ראש כאבי, הגוף במשקל עלייה, חזה

 הרוח במצב שינויים, דיכאוני רוח מצב, נוזלים אגירת), עור על חומים כתמים( קלואזמה), נודוסום אריתמה( כואבות
.המיני בחשק וירידה

 נרתיק הפרשת, שלשולים, הקאות, מגע לעדשות סבילות אי):משתמשים100  מתוך-1 מ פחות( נפוץ פחות
.חזה והגדלת

.המיני בחשק עלייה, יתר רגישות, הגוף במשקל ירידה):משתמשים1000  מתוך-1 מ פחות( נדיר

 או לרופא ספר, זה בעלון מופיעות שאינן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם
.לרוקח

לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או מיילדת/הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
זה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על* .

ב הרשומה הלאומי הדיווח מערכת
'ו נספח
.רפואה

אקסלוטנה לאחסן כיצד5.

.ילדים של ומראייתם ידם מהישג התרופה את הרחק

 מתייחס האפירי תאריךUtg.dat.  לאחר הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום

 משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Exlutena מכיל מה

.ג"מ0.5 ) פרוגסטוגני הורמון(lynestrenol  הוא הפעיל החומר-
.סטארט ומגנזיום) בקירוב ג"מ(43  מונוהידראט לקטוז, עמילופקטין, אדמה תפוחי עמילן הם האחרים המרכיבים-

האריזה ותכולתExlutena  נראית איך

.לבנות עגולות טבליות28  מכילה אחת   שלפוחית חבילת
.שלפוחיות אריזות3  מכיל קרטון כל. האחורי בצד-ORGANON* ו אחד בצדTT2  מקודדות הטבליות

ויצרן שיווק אישור בעל

Box BV 581  שיווק אישור בעל
Dohme & SharpMerck

Haarlem PC2003
הולנד
יצַרןָ

OrganonNV
.20ד.ת

Oss BH-5340NL
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הולנד

Box( AB 45192  :מ לקבל ניתן נוסף מידע
Dohme ) & SharpMerck שבדיה

שטוקהולם30 104
0488 077-570 ': טל

 ב לאחרונה אושר זה עלון
2019-01-16
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