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لينسترينول

بالنسبة مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو التوليد ممرضة   /طبيبكاسألي أخرى ، أسئلة أي لديك كان إذا -

لمرضك.مشابهة مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لآلخرين. تعطيه ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو التوليد ممرضة   /طبيبكإلى فتحدثي جانبية ، آثار أي من تعانين كنت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

النشرةهذه في هو ما
.1

.2

.3

.4

.5

.6

استخدامهدواعي هي وما  Exlutenaهو ما

Exlutenaتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما
Exlutenaتأخذ كيف
المحتملةالجانبية اآلثار

Exlutenaتخزين كيفية
أخرىومعلومات العبوة محتويات

استخدامهدواعي هي وما  Exlutenaهو ما 1.

 ، )مفقودةأقراص بدون (صحيح بشكل  Exlutenaتناول يتم عندما فيه. المرغوب غير الحمل لمنع  Exlutenaيستخدم

جداً.منخفضاً الحمل خطر يكون

لهذا لينسترينول. البروجستوجين األنثوي ، الجنس هرمون من واحد نوع من صغيرة كمية على  Exlutenaيحتوي

هرمون على الصغيرة الحبوب تحتوي ال المركبة ، الحبوب عكس على صغيرة. حبة  Exlutenaيسمى السبب

خالل:من الحمل  Exlutenaيمنع االستروجين.

الحيوانات تغلغل تقليل وبالتالي الرحم عنق مخاط لزوجة زيادة طريق عن الرحم دخول من المنوية الحيوانات منع  •

المنوية.

إباضة.تحدث ال  ء)النسامن 70٪ (الغالب في  •

هرمون يتحملن ال اللواتي النساء قبل من  Exlutenaاستخدام يمكن المركبة ، الحمل منع حبوب عكس على

يكون ال قد منتظمة. غير فترات على يحدث قد المهبلي النزيف أن هو العيب يرضعن. اللواتي والنساء االستروجين

اإلطالق.على نزيف أي لديك

Exlutenaتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Exlutenaتأخذ ال

عليك ، ينطبق هذه من أي كان إذا أدناه. المذكورة الشروط من أي لديك كان أو لديك كان إذا  Exlutenaتأخذ ال

غير طريقة الستخدام النصيحة على تحصل قد . Exlutenaاستخدام في البدء قبل التوليد ممرضة   /طبيبكأخبر

النسل.لتحديد هرمونية

(الرئتين أو  )عميقوريدي تجلط (الساقين مثل [دموي وعاء في دموية جلطة تكوين هو التخثر جلطة. لديك كان إذا  •
.)]رئويانسداد

حاد.كبدي مرض أو  )الجلداصفرار (اليرقان من تعاني كنت إذا  •

الثدي.سرطان من معينة أنواع مثل الجنسية ، للستيرويدات حساس ورم لديك كان أو لديك كان إذا  •
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مبرر.غير مهبلي نزيف أي لديك كان إذا  •

األخرى. Exlutenaمكونات من أي أو الفعالة المادة تجاه حساسية من تعاني كنت إذا  •

االتصال عليك يجب  ، Exlutenaاستخدام أثناء تكررت أو ساءت أو مرة ، ألول أعاله المذكورة الحاالت من أي ظهرت إذا

التوليد.ممرضة   /بطبيبك

واإلحتياطاتالمحاذير

تنخفض قد حيث أو  ، Exlutenaاستخدام عن التوقف عليك يجب حيث مواقف عدة وصف تم النشرة ، هذه في

لمنع إضافية احتياطات تتخذ أن يجب أو الجنس تمارس أال يجب الحاالت ، هذه مثل في . Exlutenaموثوقية

أو اإليقاع طرق تستخدم ال للحاجز. أخرى طريقة أو الذكري الواقي استخدام المثال ، سبيل على الهرمونية ، غير الحمل

عنق ومخاط الحرارة درجة في المعتادة التغيرات يغير  Exlutenaألن موثوقة غير الطرق هذه تكون قد الحرارة. درجة

الشهرية.الدورة أثناء تحدث التي الرحم

طريق عن ينتقل آخر مرض أي أو  )اإليدز(البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة من يحمي ال الهرمونية ، الحمل موانع جميع .مثل

Exlutenaالجنسي ، االتصال

؟Exlutenaاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما

الدقيقة. المراقبة تحت تظل أن إلى تحتاج فقد أدناه ، المذكورة الشروط من أي وجود في  Exlutenaاستخدام تم إذا

ممرضة   /طبيبكأخبر عليك ، ينطبق هذه من أي كان إذا لذلك ، به. القيام يجب ما التوليد ممرضة   /طبيبكلك سيشرح

:Exlutenaاستخدام في البدء قبل التوليد

الثدي.بسرطان أصبت أن سبق أو لديك  •

الكبد.سرطان لديك  •

جلطة.لديك كان  •

السكري.مرض لديك  •

.)الرحمخارج حمل (الرحم خارج حمل لديك كان  •
فالوب.قناة في جراحة أو عدوى من عانيت أن سبق أو لديك  •

الصرع.من تعاني كنت  •

السل.مرض من تعاني كنت  •

الدم.ضغط في ارتفاع لديك  •

كذلك ، األمر كان إذا  ؛ )الوجهعلى خاصة الجلد ، على للصفرة مائلة بنية تصبغ بقع (كلف لديك كان أو لديك  •

البنفسجية.فوق األشعة أو للشمس المفرط التعرض تجنب

Exlutenaاستخدام أثناء تكررت أو ساءت أو مرة ، ألول أعاله المذكورة الحاالت من أي ظهرت إذا
التوليد.ممرضة   /بطبيبكاالتصال عليك يجب  ،

الثديوسرطان الحمل منع حبوب

على العثور تم ال. أم  )"الحملمنع حبوب ("الفموية الحمل موانع تناولت سواء الثدي بسرطان اإلصابة لخطر معرضة امرأة كل

يتناولن ال اللواتي العمر نفس في بالنساء مقارنة الحمل منع حبوب يتناولن اللواتي النساء لدى األحيان من كثير في الثدي سرطان

من سنوات 10 بعد يكون بحيث تدريجياً ، الخطر يتناقص الحمل ، منع حبوب تناول عن النساء تتوقف عندما الحمل. منع حبوب

40 سن تحت الحدوث نادر الثدي سرطان مطلقاً. الحمل منع حبوب يتناولن لم اللواتي للنساء بالنسبة نفسه هو الخطر عن التوقف

إذا أعلى يكون تشخيصها يتم التي الثدي سرطانات من اإلضافي العدد فإن لذلك ، العمر. في المرأة تقدم مع يزداد الخطر ولكن سنة

أهمية.أقل الحمل منع حبوب المرأة تأخذ الوقت من كم أكبر. سن في المرأة كانت

أقل هناك سيكون العشرين ، سن في تناولها عن توقفن ولكن سنوات 5 إلى تصل لمدة الحمل منع حبوب تناولن امرأة 10000 كل بين من

في تشخيصه تم طبيعي بشكل حاالت 4 إلى باإلضافة التوقف ، بعد سنوات 10 حتى اكتشافها تم الثدي سرطان من إضافية واحدة حالة من

الثالثين ، سن في تناولها عن توقفن ولكن سنوات 5 إلى تصل لمدة الحمل منع حبوب يتناولن امرأة 10000 في وبالمثل ، العمرية. الفئة هذه

إلى تصل لمدة الحمل منع حبوب يتناولن امرأة 10000 في طبيعي. بشكل تشخيصها تم حالة 44 إلى باإلضافة إضافية حاالت 5 هناك سيكون

طبيعي.بشكل تشخيصها تم حالة 160 إلى باإلضافة إضافية حالة 20 هناك سيكون األربعين ، سن في تناولها عن توقفن ولكن سنوات 5

الثدي سرطانات من لالنتشار عرضة أقل الحمل منع حبوب يتناولن اللواتي النساء لدى الموجودة الثدي سرطانات أن يبدو

بسرطان اإلصابة خطر في االختالف كان إذا ما المعروف غير من الحمل. منع حبوب يتناولن ال اللواتي النساء لدى الموجودة

سابق.وقت في الثدي سرطان لوحظ بحيث األحيان ، من كثير في النساء فحص تم ربما الحمل. منع حبوب سببه الثدي
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)دمويةجلطة (والتخثر الحمل منع حبوب
وريدي تجلط (للساقين العميقة األوردة في أحياناً الخثار يحدث الدموية. األوعية أحد تسد قد دموية جلطة تكوين هو التخثر

يسمى ما يسبب مما الرئتين ، شرايين وتسد تصل فقد فيها ، تتشكل التي األوردة عن الجلطة هذه انفصلت إذا . )عميق

سواء يتطور أن يمكن الحدوث. نادر أمر هو العميق الوريدي الخثار قاتلة. حاالت تحدث قد لذلك ، نتيجة الرئوي. باالنسداد

حامال.ًأصبحت إذا أيضاً يحدث أن يمكن ال. أم الحمل منع حبوب تتناول كنت

التي الحبوب مخاطر أن يعُتقد المستخدمين. غير لدى منه الحمل منع حبوب مستخدمات لدى أعلى الدم بتجلط اإلصابة خطر يكون

حبوب (االستروجين هرمون على أيضاً تحتوي التي الحبوب مستخدمي من أقل  Exlutenaمثل فقط البروجستيرون على تحتوي

'؟ بطبيبكاالتصال عليك يجب متى 'أيضا أنظر (الفور. على طبيبك ترى أن يجب الدم ، لتجلط محتملة عالمات الحظت إذا . )مجمعة
(

المبيضكيسات

المبيض. أكياس تسمى هذه المبايض. في بالسوائل مملوءة صغيرة أكياس تظهر قد الصغيرة ، الحبوب استخدام أثناء

خطورة.أكثر مشاكل إلى تؤدي ما نادراً البطن. في خفيفة آالماً تسبب األحيان بعض في أنفسهم. تلقاء من يختفون ما عادة

نفسيةاضطرابات

مزاج أو اكتئاب عن  Exlutenaذلك في بما الهرمونية الحمل موانع يستخدمن اللواتي النساء بعض أبلغت

مزاجية تغيرات من تعاني كنت إذا انتحارية. أفكار إلى أحياناً يؤدي وقد خطيراً االكتئاب يكون أن يمكن مكتئب.

ممكن.وقت أقرب في الطبية النصائح من مزيد على للحصول بطبيبك فاتصل اكتئاب ، وأعراض

Exlutenaو األخرى األدوية
سبيل على (الصرع لعالج المستخدمة األدوية هذه وتشمل صحيح. بشكل العمل من  Exlutenaاألدوية بعض تمنع قد

سبيل على (والسل  ، )فلباماتتوبيراميت ، أوكسكاربازيبين ، كاربامازيبين ، باربيتورات ، فينيتوين ، بريميدون ، المثال ،

من غيرها أو  ، )نلفينافيرريتونافير ، المثال ، سبيل على (البشرية المناعة نقص فيروس وعدوى  )ريفامبيسينالمثال ،

عشبة (جونسانت نبتة باألعشاب والعالج المعدة الضطراب المستخدم الطبي والفحم  ، ). )غريفينافير(المعدية األمراض

األخرى.األدوية عمل مع أيضاً  Exlutenaيتداخل قد االكتئابي. المزاج لعالج األول المقام في تستخدم )يوحناالقديس

أخرى ، عشبية منتجات أو أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو التوليد ممرضة   /طبيبكإبالغ يرجى

احتياطات اتخاذ إلى بحاجة كنت إذا إخبارك التوليد ممرضة   /لطبيبكيمكن لك. وصفها يتم لم التي تلك حتى

متى.فإلى كذلك ، األمر كان وإذا الحمل لمنع إضافية

والرضاعةالحمل

حمل

حوامل.أنهن يعتقدن اللواتي أو الحوامل النساء قبل من  Exlutenaاستخدام عدم يجب

الطبيعيةالرضاعة

المادة من  )األمتتناولها التي الكمية من 0.14٪ (صغيرة كميات الثدي. حليب جودة أو كمية على  Exlutenaيؤثر ال

إذا التوليد ممرضة   /طبيبكأخبر الطفل. على خطر أي وجود على مؤشرات توجد وال الثدي حليب في تنتقل الفعالة

الطبيعية.الرضاعة أثناء  Exlutenaاستخدام في ترغب كنت

ال  الماكناتواستعمال السياقة

ملحوظة.آثار توجد

الالكتوزعلى  Exlutenaيحتوي

بـ البدء قبل التوليد ممرضة   /بطبيبكفاتصل السكر ، أنواع بعض مع تتسامح ال كنت إذا الالكتوز. على  Exlutenaيحتوي

Exlutena.

بطبيبك؟االتصال عليك يجب متى

منتظمةفحوصات
عام ، بشكل منتظمة. فحوصات إلجراء بالعودة التوليد ممرضة   /طبيبكسيخبرك  ، Exlutenaتستخدم عندما

الشخصي.وضعك على وطبيعتها الفحوصات هذه تكرار يعتمد
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إذا:ممكن وقت أقرب في التوليد ممرضة   /بطبيبكاتصلي

في مبررة غير آالم أو ساقيك ، من أي في تورم أو شديد ألم المثال ، سبيل على (الدم لتجلط محتملة عالمات الحظت  •

 ؛ً)دماتسعل كنت إذا خاصة عادي ، غير سعال أو التنفس ، في ضيق أو الصدر ،

 ؛)الكبدفي محتملة مشاكل إلى يشير مما (باليرقان مصحوباً تبدو أو المعدة في وشديد مفاجئ ألم لديك  •

ثديك ؛في كتلة بوجود تشعرين  •

الرحم ، خارج الحمل إلى يشير ربما (المعدة منطقة أو بطنك من السفلي الجزء في شديد أو مفاجئ ألم من تعانين  •

 ؛)الرحمخارج حمل وهذا

استشر جراحية ؛ لعملية ستخضع أو  )الفراشفي مقيداً تكون أن المثال سبيل على (حركتك تجميد سيتم  •

األقل ؛على أسابيع أربعة قبل طبيبك

عادي.وغير حاد مهبلي نزيف من تعانين  •

حامل.أنك في تشك كنت  •

النشرة.هذه في آخر مكان في التفصيل من بمزيد ومفسرة موصوفة أعاله المذكورة واألعراض المواقف

Exlutenaتأخذ كيف 3.

األقراص؟تناول يتم وكيف متى

طباعة مع الرقاقة ، على األسبوع أيام طباعة تتم الحزمة ، من الخلفي الجانب على قرصاً. 28 على  Exlutenaعبوة تحتوي

في لوحياً جهازاً خذ  ، Exlutenaمن جديدة حزمة فيها تبدأ مرة كل في واحد. قرص مع يتوافق يوم كل بينها. األسهم

تناول في استمر . WEDبـ المميز العلوي الصف من اللوحي الجهاز تأخذ أن يجب األربعاء ، يوم بدأت إذا العلوي. الصف

الجزء إلى النظر خالل من دائماً. األسهم إليه تشير الذي االتجاه اتباع مع فارغة ، العبوة تصبح حتى يومياً واحد قرص

نفس في اللوحي جهازك خذ اليومي. اللوحي جهازك تناولت قد كنت إذا مما التحقق بسهولة يمكنك العبوة ، من الخلفي

يجب ولكن  ، Exlutenaاستخدام أثناء النزيف بعض لديك يكون قد الماء. مع كامل قرص كل ابتلع يوم. كل تقريباً الوقت

فارغة ،العبوة تكون عندما كالمعتاد. أقراصك تناول في تستمر أن

Exlutenaمن لك حزمة أول بدء

الماضيالشهر في الهرمونية الحمل منع وسائل من أي تستعملي لم إذا•

 Exlutenaستعمل األسبوع. من اليوم بهذا مميزاً قرصاً خذ الشهرية. الدورة من األول اليوم في األول القرص تناولي

الحمل.لمنع إضافية وسيلة استخدام الضروري من وليس الفور ، على

إضافية وسيلة استخدام من أيضاً تأكدي الحالة هذه في ولكن دورتك ، من 2-5 األيام في البدء أيضاً يمكنك

األولى.السبعة لأليام  )الذكريالواقي مثل (الحمل لمنع

يمكنك  الجلدعبر التصحيح أو المهبلية ، الحلقة أو  ، )(COCالفم طريق عن المركبة الحمل منع حبوب من بتغيير قمت إذا•

الحلقة إزالة يوم في أو الحالية ، الحمل منع حبوب حزمة من قرص آخر ألخذ التالي اليوم في  Exlutenaتناول في البدء

منع حبوب عبوة كانت إذا . )التصحيحأو الحلقة أو اللوحي الجهاز من خال ٍأسبوع وجود عدم يعني وهذا (الرقعة أو المهبلية

إذا (نشط قرص آخر ألخذ التالي اليوم في  Exlutenaتشغيل بدء فيمكنك نشطة ، غير أقراص على أيضاً تحتوي الحالية الحمل

الضروري من فليس التعليمات ، هذه اتبعت إذا . )الصيدليأو التوليد ممرضة   /طبيبكفاسأل ذلك ، من متأكداً تكن لم

الحمل.لمنع إضافية وسيلة استخدام

)صغيرةحبة (فقط البروجستيرون على تحتوي أخرى حبوب من بالتغيير قمت إذا•
إضافية احتياطات اتخاذ إلى تحتاجين ال الفور. على  Exlutenaتناول في والبدء يوم أي في تناوله عن التوقف يمكنك

الحمل.لمنع

)اللولب(البروجستيرون يفرز الرحم داخل جهاز أو غرسة أو حقنة من بالتغيير قمت إذا•
اللولب.أو الغرسة إزالة فيه تتم الذي اليوم في أو التالي الحقن موعد يحين عندما  Exlutenaاستخدام في ابدأ
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للتوطفل لديك كان إذا•

في البدء قبل األولى الشهرية الدورة بعد ما حتى باالنتظار التوليد ممرضة   /طبيبكيخبرك فقد للتو ، أنجبت قد كنت إذا

التوليد.ممرضة   /طبيبكينصحك سوف أقرب. وقت في تبدأ أن الممكن من األحيان بعض في . Exlutenaتناول

 اإلجهاضأو لإلجهاض للتو تعرضت قد كنت إذا•

التوليد.ممرضة   /طبيبكينصحك سوف

Exlutenaأقراص من الكثير تناول تم إذا

قد التي األعراض واحد. وقت في  Exlutenaأقراص من الكثير تناول من خطيرة ضارة آثار عن تقارير هناك تكن لم

الصغيرات.الفتيات عند الخفيف المهبلي والنزيف والقيء الغثيان هي تحدث

Exlutenaتأخذ أن نسيت قد كنت إذا

خذ . Exlutenaموثوقية على الحفاظ يتم اللوحي ، الجهاز تناول من متأخر وقت في ساعات3 من أقل كذلككنت إذا

المعتادة.األوقات في التالية األقراص وتناول تتذكر أن بمجرد المفقود القرص

كلما . Exlutenaموثوقية تقليل يتم قد اللوحي ، الجهاز تناول من متأخر وقت في ساعات3 من أكثر كذلككنت إذا

وتناول تتذكر أن بمجرد فائت قرص آخر خذ الحمل. موانع فعالية انخفاض خطر زاد كلما متتالية ، أكثر أقراص فاتتك

تناول من التالية السبعة لأليام  )الذكريالواقي مثل (إضافية حماية استخدم المعتادة. األوقات في التالية األقراص

لتفويت السابق األسبوع في بالجماع وقمت األقراص تناول من األول األسبوع في أكثر أو واحد قرص فاتك إذا األقراص.

المشورة.على للحصول التوليد ممرضة   /طبيبكاسألي حامال.ً تصبحي أن احتمال فهناك األقراص ،

.)الشديدواإلسهال القيء مثل (معوية معدية اضطرابات من تعاني كنت إذا

من تعاني كنت أو  Exlutenaقرص تناول بعد ساعات 3-4 غضون في الطبي الفحم تناولت أو تقيأت قد كنت إذا

الفائتة.باألقراص الخاصة النصائح نفس اتبع بالكامل. النشط العنصر امتصاص يتم ال فقد شديد ، إسهال

متوقعغير نزيف لديك كان إذا

نزيف ، أو خفيف تلطيخ مجرد هذا يكون قد . Exlutenaاستخدام أثناء منتظمة غير فترات على مهبلي نزيف يحدث قد

على عالمة المنتظم غير النزيف يعتبر ال اإلطالق. على نزيف أي لديك يكون ال قد الحيض. نزيف ما حد إلى يشبه والذي

في استمر فقط إجراء ؛ أي اتخاذ إلى تحتاج ال عام ، بشكل الحمل. منع لوسائل  Exlutenaمن الحماية مستوى انخفاض

التوليد.ممرضة   /طبيبكفاستشر مطوالً ، أو غزيراً النزيف كان إذا ذلك ، ومع . Exlutenaتناول

Exlutenaتناول عن توقفت إذا

فمن الحمل ، في رغبتك بسبب العمل عن توقفت إذا تريده. وقت أي في  Exlutenaتناول عن التوقف يمكنك

الحمل.محاولة قبل طبيعي بشكل الشهرية دورتك تأتي حتى تنتظري أن عموماً المستحسن

الصيدلي.أو التوليد ممرضة   /بطبيبكفاتصل الطبي ، المنتج هذا بخصوص أخرى أسئلة لديك كانت إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

خاصة رعاية إلى تحتاج متى 'القسم في موصوفة الحمل منع حبوب باستخدام المرتبطة فيها المرغوب غير الخطيرة اآلثار

االقتضاء.عند التوليد ممرضة   /طبيبكواستشارة بعناية القسم هذا قراءة يرجى ؟Exlutenaمع

هي:عام بشكل الهرمونية الحمل موانع أو  Exlutenaمستخدمات عنها أبلغ التي األخرى الجانبية اآلثار
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الثدي ، إفراز الثدي ، آالم الثدي ، إيالم الشهرية ، الدورة فقدان منتظم ، غير نزيف :)مستخدم100 من 1 من أكثر (مشترك

(مؤلم مزرق أحمر جلدي طفح شرى ، جلدي ، طفح البطن ، في ألم غثيان ، نصفي ، صداع صداع ، الجسم ، وزن زيادة
المزاج تغيرات االكتئابي ، المزاج السوائل ، احتباس  ، )الجلدالمصابة. المنطقة على بنية بقع (كلف  ، )عقديةحمامي

الجنسية.الرغبة وانخفاض

وتضخم المهبل وإفرازات واإلسهال والقيء الالصقة العدسات تحمل عدم :)مستخدم100 من 1 من أقل (شيوعاً أقل

الثدي.

الجنسية.الرغبة زيادة الحساسية ، فرط الجسم ، وزن في انخفاض :)مستخدم1000 من 1 من أقل (نادر

أو طبيبك إخبار فيرجى النشرة ، هذه في مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية ، اآلثار من أي تفاقمت إذا

الصيدلي.

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو التوليد ممرضة   /طبيبكإلى فتحدثي جانبية ، آثار أي من تعانين كنت إذا

عبرمباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

ذلكسالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من . *

فيالمدرج الوطني اإلبالغ نظام

الخامسالملحق

دواء.

Exlutenaتخزين كيفية 5.

وبصرهم.األطفال متناول عن بعيداً الدواء هذا احفظ

اليوم إلى  epiryتاريخ يشير . Utg.datبعد الكرتون على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.ذلك من األخير

األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.

Exlutenaيحتويه ما

مجم.0،5  )البروجستيرونهرمون (لينسترينول هي الفعالة المادة -

المغنيسيوم.وستيرات  )مجم43 حوالي (مونوهيدرات الكتوز أميلوبكتين ، البطاطس ، نشا هي األخرى المكونات -

العبوةمحتويات هي وما  Exlutenaيبدو كيف

مستديرة.بيضاء حبة 28 على تحتوي واحدة نفطة حزمة

بليستر.عبوات 3 على كرتونة كل تحتوي الخلفي. الجانب على  * ORGANONو واحد جانب على  TT2مشفرة اللوحية األجهزة

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

ميرك  التسويقترخيص صاحب

581  بوكس في بي ودوم شارب

PC 2003هارلم

هولندا

الصانع

NVأورغانون
20بريد صندوق

Oss BH -5340NL
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هولندا

 من:المعلومات من مزيد على الحصول يمكن

45192Box AB( السويدDohme ) & Sharp 

Merck
ستوكهولم30 104

0488 077-570 هاتف:

 فيمرة آخر النشرة هذه على الموافقة تمت

2019-01-16
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