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Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante 

pentru dumneavoastră.
- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră/moaşei sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le-ar putea face rău, chiar dacă semnele lor 
de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră/moașă sau farmacistului. Aceasta include orice posibile reacții adverse 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ce este Exlutena și pentru ce se utilizează
Ce trebuie să știți înainte să luați Exlutena
Cum luați Exlutena
Reacții adverse posibile
Cum se păstrează Exlutena
Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Exlutena și pentru ce se utilizează

Exlutena este utilizat pentru prevenirea sarcinii nedorite. Atunci când Exlutena este luată corect (fără a lipsi comprimatele), 
riscul de a rămâne însărcinată este foarte scăzut.

Exlutena conține o cantitate mică de un tip de hormon sexual feminin, progestativul linestrenol. Din acest motiv 
Exlutena este numită minipilulă. Spre deosebire de pastilele combinate, mini-pastilele nu conțin un hormon estrogen. 
Exlutena inhibă concepția prin:
• prevenirea pătrunderii spermatozoizilor în uter prin creșterea vâscozității mucusului cervical, reducând astfel 
penetrarea spermatozoizilor.
• de cele mai multe ori (la 70% dintre femei) nu are loc ovulația.

Spre deosebire de pilula combinată, Exlutena poate fi utilizată de femeile care nu tolerează estrogenii și de femeile 
care alăptează. Un dezavantaj este că sângerarea vaginală poate apărea la intervale neregulate. De asemenea, este 
posibil să nu aveți deloc sângerări.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Exlutena

Nu luați Exlutena

Nu luați Exlutena dacă aveți sau ați avut oricare dintre afecțiunile enumerate mai jos. Dacă oricare dintre acestea se aplică în cazul dumneavoastră, 

spuneți medicului dumneavoastră/moașei înainte de a începe să utilizați Exlutena. Este posibil să primiți sfatul să utilizați o metodă non-hormonală 

de control al nașterii.

• Dacă aveţi o tromboză. Tromboza este formarea unui cheag de sânge într-un vas de sânge [de exemplu a picioarelor 
(tromboză venoasă profundă) sau a plămânilor (embolie pulmonară)].
• Dacă aveţi icter (îngălbenirea pielii) sau boală hepatică severă.
• Dacă aveți sau ați avut o tumoare care este sensibilă la steroizii sexuali, cum ar fi anumite tipuri de cancer de sân.
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• Dacă aveţi orice sângerare vaginală inexplicabilă.
• Dacă sunteţi alergic la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Exlutena.

Dacă oricare dintre afecțiunile de mai sus apare pentru prima dată, se agravează sau reapar în timpul utilizării Exlutena, trebuie să vă 

adresați medicului dumneavoastră/moașa.

Avertismente și precauții

În acest prospect sunt descrise mai multe situații în care ar trebui să încetați să utilizați Exlutena sau în care fiabilitatea 
Exlutena poate fi scăzută. În astfel de situații nu trebuie să faceți sex sau trebuie să luați măsuri contraceptive 
suplimentare non-hormonale, de exemplu, folosiți un prezervativ sau o altă metodă de barieră. Nu utilizați metode de ritm 
sau temperatură. Aceste metode pot fi nesigure deoarece Exlutena modifică schimbările obișnuite de temperatură și de 
mucus cervical care apar în timpul ciclului menstrual.

Exlutena, ca toate contraceptivele hormonale, nu protejează împotriva infecției cu HIV (SIDA) sau a oricărei alte 
boli cu transmitere sexuală.

Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Exlutena?
Dacă Exlutena este utilizat în prezența oricăreia dintre condițiile enumerate mai jos, poate fi necesar să fiți ținut sub observație atentă. Medicul/

moașa dumneavoastră vă va explica ce trebuie să faceți. Prin urmare, dacă oricare dintre acestea se aplică în cazul dumneavoastră, spuneți 

medicului dumneavoastră/moașei înainte de a începe să utilizați Exlutena:

• aveţi sau aţi avut cancer de sân;
• aveţi cancer la ficat;
• aţi avut o tromboză;
• aveți diabet;
• aţi avut o sarcină în afara uterului (sarcină ectopică);
• aveți sau ați avut o infecție sau o intervenție chirurgicală la trompele uterine;
• suferiti de epilepsie;
• suferiţi de tuberculoză;
• aveţi tensiune arterială crescută;
• aveţi sau aţi avut cloasmă (pete cu pigmentare galben-maronie pe piele, în special pe faţă); dacă da, 
evitați expunerea prea mare la soare sau la radiații ultraviolete.

Dacă oricare dintre afecțiunile de mai sus apare pentru prima dată, se agravează sau reapar în timpul utilizării 

Exlutena, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră/moașa.

Pilula și cancerul de sân
Fiecare femeie este expusă riscului de cancer de sân, indiferent dacă ia sau nu contraceptive orale („pilula”). Cancerul 
de sân a fost găsit ceva mai des la femeile care iau pilula decât la femeile de aceeași vârstă care nu iau pilula. Când 
femeile încetează să ia pilula, riscul scade treptat, astfel încât la 10 ani de la întreruperea riscului să fie la fel ca pentru 
femeile care nu au luat niciodată pilula. Cancerul de sân este rar la vârsta sub 40 de ani, dar riscul crește pe măsură ce 
femeia îmbătrânește. Prin urmare, numărul suplimentar de cancere de sân diagnosticate este mai mare dacă femeia 
este la o vârstă mai mare. Cât timp o femeie ia pilula este mai puțin important.
La fiecare 10 000 de femei care iau pilula timp de până la 5 ani, dar nu o mai iau până la vârsta de 20 de ani, ar exista mai puțin de 1 caz 
suplimentar de cancer de sân găsit până la 10 ani după întreruperea acesteia, în plus față de cele 4 cazuri în mod normal. diagnosticat la 
această grupă de vârstă. De asemenea, la 10 000 de femei care iau pilula timp de până la 5 ani, dar nu o mai iau până la vârsta de 30 de 
ani, ar exista 5 cazuri suplimentare în plus față de cele 44 de cazuri diagnosticate în mod normal. La 10 000 de femei care iau pilula timp 
de până la 5 ani, dar nu o mai iau până la vârsta de 40 de ani, ar exista 20 de cazuri suplimentare, în plus față de cele 160 de cazuri 
diagnosticate în mod normal.
Cancerele de sân găsite la femeile care iau pilula par mai puțin probabil să se fi răspândit decât cancerele de sân 
găsite la femeile care nu iau pilula. Nu se știe dacă diferența de risc de cancer de sân este cauzată de pilula. Se 
poate ca femeile să fi fost examinate mai des, astfel încât cancerul de sân a fost observat mai devreme.
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Pilula și tromboza (cheag de sânge)
Tromboza este formarea unui cheag de sânge, care poate bloca un vas de sânge. O tromboză apare uneori în 
venele profunde ale picioarelor (tromboză venoasă profundă). Dacă acest cheag se rupe din venele în care se 
formează, poate ajunge și bloca arterele plămânilor, provocând așa-numita embolie pulmonară. Ca urmare, pot 
apărea situații fatale. Tromboza venoasă profundă este un eveniment rar. Se poate dezvolta indiferent dacă luați 
sau nu pilula. Se poate întâmpla și dacă rămâi însărcinată.
Riscul de tromboză este mai mare la utilizatorii de pilule decât la neutilizatorii. Se crede că riscul cu pastilele care conțin numai 
progestativ, cum ar fi Exlutena, este mai mic decât la utilizatorii de pastile care conțin și estrogeni (pilule combinate). Dacă observați 
posibile semne de tromboză, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră. (Vezi si 'Când ar trebui să vă adresați medicului 
dumneavoastră?')

Chist ovarian
În timpul utilizării minipilulelor, în ovare se pot dezvolta mici saci plini de lichid. Acestea se numesc chisturi 
ovariene. De obicei dispar de la sine. Uneori provoacă dureri abdominale ușoare. Numai rar, pot duce la 
probleme mai grave.

Tulburari psihiatrice
Unele femei care utilizează contraceptive hormonale, inclusiv Exlutena, au raportat depresie sau dispoziție depresivă. 
Depresia poate fi gravă și uneori poate duce la gânduri suicidare. Dacă aveți schimbări de dispoziție și simptome 
depresive, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi medicale suplimentare cât mai curând posibil.

Alte medicamente și Exlutena
Unele medicamente pot împiedica funcționarea corectă a Exlutena. Acestea includ medicamente utilizate pentru tratamentul 
epilepsiei (de exemplu, primidonă, fenitoină, barbiturice, carbamazepină, oxcarbazepină, topiramat, felbamat), tuberculozei (de 
exemplu, rifampicină) și infecțiilor cu HIV (de exemplu, ritonavir, nelfinavir) sau alte boli infecțioase (griseofulvină). ), cărbune 
medicinal folosit pentru tulburările de stomac și remediul pe bază de plante sunătoare(Hypericum perforatum)utilizat în 
principal pentru tratamentul stărilor depresive. Exlutena poate interfera, de asemenea, cu funcționarea altor medicamente.

Vă rugăm să vă informați medicul/moașa sau farmacistul dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente sau produse pe bază 
de plante, chiar și cele fără prescripție medicală. Medicul dumneavoastră/moașa vă poate spune dacă trebuie să luați măsuri 
contraceptive suplimentare și, dacă da, pentru cât timp.

Sarcina și alăptarea

Sarcina
Exlutena nu trebuie utilizat de către femeile care sunt însărcinate sau care cred că ar putea fi însărcinate.

Alăptarea
Exlutena nu influenteaza cantitatea sau calitatea laptelui matern. Cantități mici (0,14 % din cantitatea ingerată 
de mamă) de substanță activă trec în laptele matern și nu există indicii de vreun risc pentru copil. Spuneți 
medicului dumneavoastră/moașei dacă doriți să utilizați Exlutena în timpul alăptării.

Conducerea și folosirea utilajelor 
Nu există efecte observate.

Exlutena conține lactoză
Exlutena conține lactoză. Dacă nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul/moașa înainte de a începe să utilizați 
Exlutena.

Când ar trebui să vă adresați medicului dumneavoastră?

Controale regulate
Când utilizați Exlutena, medicul/moașa vă va spune să vă întoarceți pentru controale regulate. În 
general, frecvența și natura acestor controale vor depinde de situația dumneavoastră personală.
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Contactați-vă medicul/moașa cât mai curând posibil dacă:
• observaţi posibile semne de tromboză (de exemplu, durere severă sau umflare la oricare dintre picioare, dureri 
inexplicabile în piept, dificultăţi de respiraţie, o tuse neobişnuită, mai ales dacă tuşiţi sânge);
• aveți o durere de stomac bruscă, severă sau aveți icter (indicând posibile probleme hepatice);
• simțiți un nodul în sân;
• aveți o durere bruscă sau severă în partea inferioară a abdomenului sau în zona stomacului (posibil indicând 
o sarcină ectopică, aceasta este o sarcină în afara uterului);
• urmează să fii imobilizat (de exemplu, în pat) sau urmează să fii operat; consultați-vă medicul cu 
cel puțin patru săptămâni înainte;
• aveţi sângerări vaginale neobişnuite, abundente;
• bănuiți că sunteți însărcinată.

Situațiile și simptomele menționate mai sus sunt descrise și explicate mai detaliat în altă parte în acest 
prospect.

3. Cum să luați Exlutena

Când și cum să luați comprimatele?

Pachetul Exlutena conține 28 de comprimate. Pe spatele pachetului, zilele săptămânii sunt imprimate 
pe folie, cu săgeți imprimate între ele. Fiecare zi corespunde cu o tabletă. De fiecare dată când începeți 
un nou pachet de Exlutena, luați un comprimat în rândul de sus. Dacă începeți într-o zi de miercuri, 
trebuie să luați tableta de pe rândul de sus marcat cu WED. Continuați să luați un comprimat pe zi 
până când ambalajul este gol, urmând întotdeauna direcția indicată de săgeți. Privind la spatele 
ambalajului, puteți verifica cu ușurință dacă v-ați luat comprimatul zilnic. Luați tableta aproximativ la 
aceeași oră în fiecare zi. Înghițiți fiecare comprimat întreg, cu apă. Este posibil să aveți unele sângerări 
în timpul utilizării Exlutena, dar trebuie să continuați să luați comprimatele în mod normal. Când un 
pachet este gol,

Începeți primul pachet de Exlutena

• Dacă nu ați utilizat niciun contraceptiv hormonal în ultima lună
Luați primul comprimat în prima zi de sângerare menstruală. Luați o tabletă marcată cu ziua respectivă a săptămânii. 
Exlutena va funcționa imediat, nu este necesară utilizarea unei metode contraceptive suplimentare.
Puteți începe, de asemenea, în zilele 2-5 ale ciclului, dar în acest caz asigurați-vă că utilizați și o metodă 
contraceptivă suplimentară (de exemplu prezervativul) în primele 7 zile.

• Dacă treceți de la o pilula contraceptivă orală combinată (COC), un inel vaginal sau un plasture transdermic Puteți începe să luați 
Exlutena a doua zi după ce luați ultimul comprimat din pachetul actual de pilule sau în ziua îndepărtării inelului sau plasturelui vaginal 
(aceasta înseamnă că nu există săptămâna fără comprimat, inel sau plasture). Dacă pachetul dumneavoastră actual de pilule conține 
și comprimate inactive, puteți începe Exlutena a doua zi după administrarea ultimului comprimat activ (dacă nu sunteți sigur care este 
acesta, întrebați medicul/moașa sau farmacistul). Dacă urmați aceste instrucțiuni, nu este necesar să utilizați o metodă contraceptivă 
suplimentară.

• Dacă treceți de la o altă pastilă care conține numai progestativ (mini-pilula)

Puteți înceta să îl luați în orice zi și puteți începe să luați Exlutena imediat. Nu trebuie să luați măsuri contraceptive 
suplimentare.

• Dacă treceți de la un dispozitiv injectabil sau implant sau un dispozitiv intrauterin cu eliberare de progestativ (DIU)
Începeți să utilizați Exlutena când urmează să vă injectați următoarea sau în ziua în care implantul sau DIU sunt îndepărtați.
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• Dacă tocmai ai avea un copil
Dacă tocmai ați născut, medicul dumneavoastră/moașa vă poate spune să așteptați până după prima menstruație normală 
înainte de a începe să luați Exlutena. Uneori este posibil să începi mai devreme. Medicul/moaşa dumneavoastră vă va sfătui.

• Dacă tocmai ai avut un avort spontan sau un avort 
Medicul/moaşa dumneavoastră vă va sfătui.

Dacă se iau prea multe comprimate de Exlutena

Nu s-au raportat efecte nocive grave de la administrarea de prea multe comprimate Exlutena simultan. Simptomele 
care pot apărea sunt greața, vărsăturile și, la fetele tinere, sângerări vaginale ușoare.

Dacă ați uitat să luați Exlutena

Daca estimai putin de 3 orecu întârziere în administrarea unui comprimat, fiabilitatea Exlutena este menținută. Luați 
comprimatul uitat imediat ce vă amintiți și luați următoarele comprimate la orele obișnuite.

Daca estimai mult de 3 orecu întârziere în administrarea unui comprimat, fiabilitatea Exlutena poate fi redusă. Cu cât ați omis mai multe 
comprimate consecutive, cu atât este mai mare riscul ca eficacitatea contraceptivă să fie scăzută. Luați ultimul comprimat uitat imediat 
ce vă amintiți și luați următoarele comprimate la orele obișnuite. Utilizați protecție suplimentară (de exemplu prezervativul) în 
următoarele 7 zile de administrare a comprimatelor. Dacă ați omis unul sau mai multe comprimate în prima săptămână de administrare 
a comprimatelor și ați avut relații sexuale în săptămâna dinainte de a omite comprimatele, există posibilitatea de a rămâne gravidă. 
Cereți sfatul medicului dumneavoastră/moașei.

Dacă suferiți de tulburări gastro-intestinale (de exemplu, vărsături, diaree severă)

Dacă ați vărsat sau ați luat cărbune medicinal în decurs de 3-4 ore după administrarea comprimatului Exlutena sau aveți 
diaree severă, este posibil ca ingredientul activ să nu fi fost complet absorbit. Urmați același sfat ca și pentru comprimatele 
uitate.

Dacă aveți sângerări neașteptate

Sângerarea vaginală poate apărea la intervale neregulate în timpul utilizării Exlutena. Aceasta poate fi doar o ușoară colorare 
sau o sângerare, care arată mai degrabă ca o sângerare menstruală. De asemenea, este posibil să nu aveți deloc sângerări. 
Sângerările neregulate nu sunt un semn că protecția contraceptivă a Exlutena este scăzută. În general, nu trebuie să luați nicio 
măsură; continuați să luați Exlutena. Dacă, totuși, sângerarea este abundentă sau prelungită, consultați medicul/moașa.

Dacă încetați să luați Exlutena

Puteți înceta să luați Exlutena oricând doriți. Dacă te oprești pentru că vrei să rămâi însărcinată, în general 
este recomandat să aștepți până ai avut o menstruație naturală înainte de a încerca să concepi.
Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră/moașei sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse grave asociate cu utilizarea pilulelor contraceptive sunt descrise în secțiunea „Când trebuie să 
aveți grijă deosebită cu Exlutena?'Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune și să vă consultați medicul/
moașa, dacă este cazul.

Alte reacții adverse raportate de utilizatorii de Exlutena sau de contraceptive hormonale în general sunt:
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Frecvente (mai mult de 1 din 100 de utilizatori):Sângerare neregulată, pierderea menstruației, sensibilitate la sâni, durere la sân, secreție 
mamară, creșterea greutății corporale, cefalee, migrenă, greață, dureri abdominale, erupții cutanate, urticarie, erupții dureroase de 
culoare albastru-roșu (eritem nodos), cloasmă (pete maronii pe piele), retenție de lichide, dispoziție depresivă, modificări ale dispoziției și 
scăderea libidoului.

Mai puțin frecvente (mai puțin de 1 din 100 de utilizatori):Intoleranta la lentile de contact, varsaturi, diaree, secretii vaginale si 
marirea sanilor.

Rare (mai puțin de 1 din 1000 de utilizatori):Scăderea greutății corporale, hipersensibilitate, creșterea libidoului.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră 

sau farmacistului.

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră/moașă sau farmacistului. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul

* . Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații cu privire la siguranța acestora

sistemul național de raportare enumerat în
Anexa V
medicament.

5. Cum se păstrează Exlutena

Nu lăsați acest medicament la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Utg.dat. Data epiry se 
referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Exlutena

- Substanța activă este linestrenolul (hormon progestativ) 0,5 mg.
- Celelalte componente sunt amidon de cartofi, amilopectină, lactoză monohidrat (aproximativ 43 mg) și stearat de 
magneziu.

Cum arată Exlutena și conținutul ambalajului

Un blister conține 28 de comprimate rotunde albe.
Comprimatele sunt codificate TT2 pe o parte și ORGANON* pe verso. Fiecare cutie conține 3 blistere.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de introducere 
pe piață Merck Sharp & Dohme BV Box 
581
2003 PC Haarlem
Olanda
Producător
NV Organon
Căsuța poștală 20

NL-5340 BH Oss
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Olanda

Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Merck Sharp & Dohme (Suedia) AB Box 45192

104 30 Stockholm
Tel: 077-570 04 88

Acest prospect a fost aprobat ultima dată 
în 16-01-2019
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