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อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย/์พยาบาลผดุงครรภ์ หรือเภสัชกร
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับ

คุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย/์พยาบาลผดุงครรภห์รือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มอีะไรอยู่ในแผ่นพับนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exlutena คืออะไรและใช้ทําอะไร
สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทาน Exlutena
วิธรีับประทาน Exlutena
ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
วิธเีก็บ Exlutena
เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

1. Exlutena คืออะไรและใชท้ําอะไร

Exlutena ใชส้ําหรับป้องกันการตั้งครรภท์ี่ไม่พึงประสงค์ เมื่อรับประทาน Exlutena อย่างถูกต้อง (โดยไม่ขาดยาเม็ด) 
ความเสี่ยงในการตั้งครรภจ์ะตํ่ามาก

Exlutena มีฮอร์โมนเพศหญิงชนิดหนึ่งคือ progestogen lynestrenol จํานวนเล็กน้อย ด้วยเหตนุี้ Exlutena จึง
เรียกว่า minipill ยาเม็ดขนาดเล็กไม่มฮีอร์โมนเอสโตรเจน ตรงกันข้ามกับยาเม็ดรวม Exlutena ยับยั้งความคิดโดย:

• ป้องกันไม่ให้เซลลอ์สุจิเข้าสู่มดลูกโดยการเพิ่มความหนืดของมูกปากมดลูก ทําใหก้ารซึมผ่านของอสุจิลดลง

• ส่วนใหญ่ (ใน 70% ของผูห้ญิง) ไม่มกีารตกไข่เกิดขึ้น

ตรงกันข้ามกับยาเม็ดรวม Exlutena สามารถใชโ้ดยผู้หญิงทีไ่ม่ทนต่อเอสโตรเจนและโดยผู้หญิงทีใ่หน้มลูก ข้อเสียคือ
เลือดออกทางช่องคลอดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ คุณอาจไม่มีเลือดออกเลย

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทาน Exlutena

ห้ามใช้ Exlutena

อย่าใช้ Exlutena หากคุณมีหรือเคยมีอาการตามรายการด้านล่าง หากข้อใดข้อหนึ่งเหล่านีต้รงกับคุณ แจ้งแพทย์
/พยาบาลผดุงครรภข์องคุณก่อนเริ่มใช้ Exlutena คุณอาจได้รับคําแนะนําใหใ้ช้วิธีการคุมกําเนิดแบบไม่ใชฮ้อร์โมน

• หากคุณมภีาวะลิ่มเลือดอุดตัน การเกิดลิ่มเลือดอุดตันคือการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด [เช่น ทีข่า (deep venous 
thrombosis) หรือปอด (pulmonary embolism)]
• หากคุณมอีาการตัวเหลือง (ตัวเหลืองของผิวหนัง) หรือโรคตับขั้นรุนแรง
• หากคุณมหีรือเคยมเีนื้องอกทีไ่วต่อสารสเตอรอยด์ทางเพศ เช่น มะเร็งเต้านมบางชนิด

TITLE - LYNESTRENOL / EXLUTON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-lynestrenol-exluton-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/RH021part3v3.pdf
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• หากคุณมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
• หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือส่วนผสมอื่นๆ ของ Exlutena

หากอาการข้างต้นปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก แย่ลงหรือเกิดขึ้นอีกขณะใช้ Exlutena คุณควรติดต่อแพทย์/พยาบาล
ผดุงครรภ์ของคุณ

คําเตือนและข้อควรระวัง

ในเอกสารฉบับนี้ มีการอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณควรหยุดใช้ Exlutena หรือตําแหน่งที่ความน่าเชื่อถือของ 
Exlutena อาจลดลง ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หรือคุณควรใช้มาตรการป้องกันแบบพิเศษที่
ไม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธกีั้นแบบอื่น อย่าใชว้ิธีจังหวะหรืออุณหภูมิ วิธีการเหล่านีไ้ม่น่าเชื่อถือ
เนื่องจาก Exlutena เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตามปกติของอุณหภูมแิละมูกปากมดลูกทีเ่กิดขึ้นระหว่างรอบ
เดือน

Exlutena เช่นเดียวกับฮอร์โมนคุมกําเนิดอื่นๆ ไมไ่ด้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (AIDS) หรือโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ

สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Exlutena?
หากใช้ Exlutena ในสภาวะที่แสดงด้านล่าง คุณอาจจําเป็นต้องอยู่ภายใตก้ารดูแลอย่างใกลช้ิด แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์
ของคุณจะอธิบายให้คุณทราบว่าต้องทําอย่างไร ดังนั้น หากข้อใดข้อหนึ่งเหล่านีต้รงกับคุณ โปรดแจ้งแพทย์/พยาบาล
ผดุงครรภ์ของคุณก่อนเริ่มใช้ Exlutena:
• คุณมีหรือเคยเป็นมะเร็งเต้านม
• คุณเป็นมะเร็งตับ;
• คุณมีลิ่มเลือดอุดตัน;
• คุณเป็นโรคเบาหวาน
• คุณมีการตั้งครรภ์นอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก);
• คุณมีหรือเคยติดเชื้อหรือผ่าตัดท่อนําไข่
• คุณเป็นโรคลมบ้าหม;ู
• คุณป่วยเป็นวัณโรค;
• คุณมีความดันโลหิตสูง
• คุณมีหรือเคยมีเกลื้อน (รอยคลํ้าสีนํ้าตาลอมเหลืองบนผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีใ่บหน้า); หากหลีกเลี่ยง
แสงแดดหรือรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป

หากอาการข้างต้นปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก แย่ลงหรือเกิดขึ้นอีกขณะใช้ Exlutena คุณควร
ติดต่อแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณ

ยาและมะเร็งเต้านม
ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงทีจ่ะเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะทานยาคุมกําเนิด ('the Pill') หรือไม่ก็ตาม มะเร็งเต้านมพบได้
บ่อยในผู้หญิงทีก่ินยาเม็ดคุมกําเนิดมากกว่าผู้หญิงในวัยเดียวกันทีไ่ม่กินยาเม็ด เมื่อผู้หญิงหยุดกินยา ความเสี่ยงจะ
ค่อยๆ ลดลง ดังนั้น 10 ปหีลังจากหยุดความเสี่ยงจะเหมือนกับผู้หญิงที่ไม่เคยกินยาเลย มะเร็งเต้านมพบได้ยากมากใน
อายุตํ่ากว่า 40 ปี แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้น ดังนั้นจํานวนมะเร็งเต้านมที่วินิจฉัยเพิ่มจะสูงขึ้นหาก
ผู้หญิงมีอายุมากขึ้น ระยะเวลาทีผู่้หญิงใช้ยานั้นมคีวามสําคัญน้อยกว่า

ในสตรทีุกๆ 10,000 คนที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดนานถึง 5 ปีแต่หยุดกินเมื่ออายุ 20 ปี จะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอีกน้อย
กว่า 1 รายที่พบหลังจากหยุดกินยาได้ถึง 10 ปี นอกเหนือไปจากกรณปีกติ 4 ราย วินิจฉัยในกลุ่มอายุนี้ ในทํานองเดียวกัน 
ในผู้หญิง 10,000 คนที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดนานถึง 5 ปีแต่หยุดกินเมื่ออายุ 30 ปี จะมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 ราย นอกเหนือจาก 
44 รายที่ได้รับการวินิจฉัยตามปกติ ในสตรี 10,000 คนที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดนานถึง 5 ปีแต่หยุดกินเมื่ออายุ 40 ปี จะมีผู้
ป่วยเพิ่มอีก 20 ราย นอกเหนือจาก 160 รายทีไ่ด้รับการวินิจฉัยตามปกติ

มะเร็งเต้านมที่พบในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด ดเูหมือนจะมีโอกาสแพรก่ระจายน้อยกว่ามะเร็งเต้านมที่พบในสตรี
ที่ไม่รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด ไมท่ราบว่าความแตกต่างของความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเกิดจากยาเม็ดคุมกําเนิดหรือไม่ 
อาจเป็นไปได้ว่าผูห้ญิงได้รับการตรวจบ่อยขึ้นเพื่อให้มะเร็งเต้านมสังเกตได้ก่อนหน้านี้
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ยาเม็ดและลิ่มเลือดอุดตัน (ลิ่มเลือด)
ลิ่มเลือดอุดตันคือการก่อตัวของลิ่มเลือดซึ่งอาจปิดกั้นหลอดเลือด การเกิดลิ่มเลือดอุดตันบางครั้งเกิดขึ้นในหลอดเลือดดําส่วน
ลึกของขา (deep venous thrombosis) หากลิ่มเลือดนี้หลุดออกจากเส้นเลือดที่ก่อตัว ลิ่มเลือดอาจไปถึงและปิดกั้นหลอด
เลือดแดงของปอด ทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (pulmonary embolism) เป็นผลให้สถานการณ์ร้ายแรงอาจเกิดขึ้น 
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําลึกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก มันสามารถพัฒนาไดไ้มว่่าคุณจะทานยาหรือไม่ นอกจากนี้ยัง
สามารถเกิดขึ้นไดห้ากคุณตั้งครรภ์
ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในผู้ใช้ Pill จะสูงกว่าผู้ที่ไม่ใชผู่้ใช้ ความเสี่ยงของยาเม็ดโปรเจสโตเจนเท่านั้น เช่น 
Exlutena เชื่อกันว่าตํ่ากว่าในผู้ใช้ยาทีม่เีอสโตรเจนด้วย (ยาเม็ดรวม) หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของการเกิดลิ่มเลือด
อุดตัน คุณควรไปพบแพทย์ทันที (ดสูิ่งนี้ด้วย 'ควรติดต่อแพทย์เมื่อใด?')

ซีสต์รังไข่
ระหว่างการใช้ยาเม็ดเล็ก ถุงนํ้าเล็กๆ อาจเกิดขึ้นในรังไข่ สิ่งเหล่านีเ้รียกว่าซีสตข์องรังไข่ มักจะหายไปเอง บางครั้งก็ทําให้
ปวดท้องเล็กน้อย เพียงแต่ไม่บ่อยนักเท่านั้นที่อาจทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นได้

ความผิดปกติทางจิตเวช
ผู้หญิงบางคนทีใ่ชฮ้อร์โมนคุมกําเนิดรวมถึง Exlutena รายงานว่ามีภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์หดหู่ อาการซึมเศร้า
อาจร้ายแรงและบางครั้งอาจนําไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย หากคุณพบการเปลี่ยนแปลงทางอารมณแ์ละอาการซึมเศร้า 
โปรดติดต่อแพทย์เพื่อขอคําแนะนําทางการแพทย์เพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด

ยาอื่นๆ และ Exlutena
ยาบางชนิดอาจทําให้ Exlutena ไม่ทํางานอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงยาที่ใช้รักษาโรคลมบ้าหมู (เช่น ไพรมิโดน ฟีนโิทอิน บาร์
บิทูเรต คาร์บามาเซพีน ออกซ์คาร์บาเซปีน โทพิราเมต เฟลบาเมต) วัณโรค (เช่น ไรแฟมพิซิน) และการติดเชื้อเอชไอวี (เช่น 
ริโทนาเวียร์ เนลฟนิาเวียร)์ หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ (กริสโอฟุลวิน) ) ถ่านกัมมันตท์ี่ใชร้ักษาอาการปวดท้องและสมุนไพรสาโท
เซนต์จอห์น(Hypericum perforatum)ส่วนใหญ่ใชส้ําหรับการรักษาอารมณซ์ึมเศร้า Exlutena อาจรบกวนการทํางาน
ของยาอื่น ๆ

โปรดแจ้งให้แพทย/์พยาบาลผดุงครรภห์รือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทานยาหรือผลิตภัณฑส์มุนไพรอื่น ๆ หรือเพิ่งรับประทาน
ไปเมื่อเร็วๆ นี้ แม้จะไม่ได้สั่งจ่ายยาก็ตาม แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่าคุณจําเป็นต้องใชม้าตรการคุมกําเนิด
เพิ่มเติมหรือไม่ และถ้าจําเป็น จะต้องใช้เวลานานเท่าใด

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การตั้งครรภ์
ห้ามใช้ Exlutena ในสตรีที่ตั้งครรภ์หรือผู้ที่คิดว่าตนเองอาจตั้งครรภ์

ให้นมบุตร
Exlutena ไม่มีผลต่อปริมาณหรือคุณภาพของนํ้านมแม่ ปริมาณเล็กน้อย (0.14% ของปริมาณทีแ่ม่กินเข้าไป) ของสาร
ออกฤทธิ์จะผ่านไปในนํ้านมแม่ และไม่มสีัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงใดๆ ต่อทารก แจ้งให้แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณ
ทราบหากคุณต้องการใช้ Exlutena ระหว่างให้นมบุตร

การขับรถและการใช้เครื่องจักร 
ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

Exlutena มีแลคโตส
Exlutena มีแลคโตส หากคุณไมท่นต่อนํ้าตาลบางชนิด ใหต้ิดต่อแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณก่อนเริ่มใช้ 
Exlutena

คุณควรติดต่อแพทย์เมื่อใด

การตรวจร่างกายเป็นประจํา
เมื่อคุณใช้ Exlutena แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์จะแจ้งให้คุณกลับมาตรวจสุขภาพตามปกติ โดยทั่วไป ความถี่
และลักษณะของการตรวจเหล่านีจ้ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ
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ติดต่อแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณโดยเร็วที่สุดหาก:
• คุณสังเกตเห็นสัญญาณที่เป็นไปได้ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (เช่น ปวดอย่างรุนแรงหรือบวมที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง เจ็บ
หน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ หายใจไม่ออก ไอผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไอเป็นเลือด)
• คุณมีอาการปวดท้องอย่างกะทันหันหรือรุนแรงหรือมีอาการตัวเหลือง (บ่งบอกถึงปัญหาตับที่อาจเกิดขึ้นได้);
• คุณรู้สึกมีก้อนเนื้อในเต้านมของคุณ;
• คุณมีอาการปวดอย่างกะทันหันหรือรุนแรงในส่วนล่างของท้องหรือบริเวณท้อง (อาจบ่งบอกถึงการตั้งครรภน์อก
มดลูก นี่คือการตั้งครรภน์อกมดลูก);
• คุณต้องถูกทําให้ไมส่ามารถเคลื่อนไหวได้ (เช่น ถูกกักตัวอยู่บนเตียง) หรือต้องผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ของคุณ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสี่สัปดาห์
• คุณมีเลือดออกทางช่องคลอดหนักผิดปกติ
• คุณสงสัยว่าคุณกําลังตั้งครรภ์

สถานการณแ์ละอาการทีก่ล่าวถึงข้างต้นได้อธิบายและอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี้

3. วิธีรับประทาน Exlutena

ควรทานยาเม็ดเมื่อใดและอย่างไร?

แพ็ค Exlutena มี 28 เม็ด กระดาษฟอยล์พิมพ์วันในสัปดาหท์ีด่้านหลังของชุดกล่อง โดยมีลูกศรคั่นระหว่างวัน แต่ละวัน
สอดคล้องกับหนึ่งแท็บเล็ต ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Exlutena แพ็คใหม่ ให้นําแท็บเล็ตที่แถวบนสุด หากคุณเริ่มในวันพุธ คุณ
ต้องนําแท็บเล็ตจากแถวบนสุดที่มีเครื่องหมาย WED ให้รับประทานวันละ 1 เม็ดต่อไปจนกว่ากล่องจะว่างเปล่า โดยปฏิบัติ
ตามทิศทางทีลู่กศรชี้ไว้เสมอ เมื่อดูทีด่้านหลังซอง คุณจะตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าคุณทานแท็บเล็ตประจําวันไปหรือยัง ใช้
แท็บเล็ตของคุณในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน กลืนแต่ละเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้า คุณอาจมีเลือดออกระหว่างการใช้ Exlutena 
แต่คุณต้องทานยาเม็ดต่อไปตามปกติ เมื่อซองหมด

เริ่มต้น Exlutena แพ็คแรกของคุณ

• หากคุณไม่ไดใ้ช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนใดๆ ในเดือนทีผ่่านมา
รับประทานเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจําเดือน ใชแ้ท็บเล็ตทีม่ีวันนั้นในสัปดาห์ Exlutena จะทํางานทันที ไม่จําเป็น
ต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดเพิ่มเติม
คุณอาจเริ่มในวันที่ 2-5 ของรอบเดือนก็ได้ แต่ในกรณนีั้นใหแ้น่ใจว่าคุณใชว้ิธคีุมกําเนิดเพิ่มเติม (เช่น ถุงยาง
อนามัย) ใน 7 วันแรก

• หากคุณเปลี่ยนจากยาเม็ดคุมกําเนิดแบบผสม (COC) วงแหวนช่องคลอด หรือแผ่นแปะผิวหนัง คุณสามารถเริ่มใช้ 
Exlutena ไดใ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากทีคุ่ณกินยาเม็ดสุดท้ายจากยาเม็ดคุมกําเนิดทีม่ีอยู่ หรือในวันที่ถอดแหวนหรือแผ่นแปะ
ในช่องคลอดออก หาก Pill Pill ปัจจุบันของคุณมียาเม็ดทีไ่ม่ได้ใช้งานด้วย คุณสามารถเริ่ม Exlutena ได้ในวันรุ่งขึ้น
หลังจากรับประทานยาเม็ดสุดท้ายทีอ่อกฤทธิ์ (หากคุณไม่แน่ใจว่านีค่ือเม็ดยาอะไร ให้ปรึกษาแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์
หรือเภสัชกรของคุณ) หากคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้ ไม่จําเป็นต้องใช้วิธกีารคุมกําเนิดเพิ่มเติม

• หากคุณเปลี่ยนจากยาเม็ดโปรเจสโตเจนอย่างเดียว (ยาเม็ดเล็ก)
คุณสามารถหยุดรับประทานได้ทุกวันและเริ่มใช้ Exlutena ทันที คุณไม่จําเป็นต้องใชม้าตรการคุมกําเนิดแบบพิเศษ

• หากคุณเปลี่ยนจากการฉีดหรือการปลูกถ่ายหรืออุปกรณ์ภายในมดลูกทีป่ล่อยโปรเจสโตเจน (IUD)
เริ่มใช้ Exlutena เมื่อถึงกําหนดฉีดยาครั้งต่อไปหรือในวันทีถ่อดรากฟันเทียมหรือห่วงอนามัยของคุณออก
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• ถ้าคุณเพิ่งมีลูก
หากคุณเพิ่งคลอดบุตร แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ของคุณอาจบอกให้คุณรอจนกระทั่งหลังจากช่วงเวลาปกติครั้งแรกของ
คุณก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Exlutena บางครั้งก็เป็นไปได้ที่จะเริ่มเร็วกว่านี้ แพทย์/พยาบาลผดุงครรภข์องคุณจะแนะนําคุณ

• ถ้าเพิ่งแท้งหรือแท้ง แพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์
ของคุณจะแนะนําคุณ

หากรับประทานเม็ด Exlutena มากเกินไป

ยังไม่มีรายงานผลที่เป็นอันตรายร้ายแรงจากการใช้เม็ด Exlutena มากเกินไปในคราวเดียว อาการทีอ่าจเกิดขึ้น 
ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน และในเด็กหญิงมเีลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย

หากคุณลืมทาน Exlutena

ถ้าคุณคือน้อยกว่า 3 ชั่วโมงในช่วงท้ายของการใชแ้ท็บเล็ตความเชื่อถือได้ของ Exlutena จะยังคงอยู่ กินเม็ดที่ลืมไป
ทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ

ถ้าคุณคือมากกว่า 3 ชั่วโมงเมื่อรับประทานยาเม็ดช้า ความน่าเชื่อถือของ Exlutena อาจลดลง ยิ่งคุณพลาดยาเม็ดต่อ
เนื่องมากเท่าใด ความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพการคุมกําเนิดจะลดลงมากขึ้นเท่านั้น กินเม็ดสุดท้ายทีล่ืมไปทันทีทีน่ึกได้ และกิน
เม็ดต่อไปตามเวลาปกติ ใชก้ารป้องกันเพิ่มเติม (เช่น ถุงยางอนามัย) ในช่วง 7 วันข้างหน้าของการกินยาเม็ด หากคุณ
พลาดยาเม็ดหนึ่งเม็ดขึ้นไปในสัปดาห์แรกของการกินยาเม็ดและมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาหก์่อนที่จะไม่ได้รับยาเม็ด มีความ
เป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ได้ ขอคําแนะนําจากแพทย/์พยาบาลผดุงครรภ์

หากคุณมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (เช่น อาเจียน ท้องร่วงรุนแรง)

หากคุณอาเจียนหรือนําถ่านทางการแพทย์มาใชภ้ายใน 3-4 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ด Exlutena หรือมีอาการ
ท้องร่วงรุนแรง สารออกฤทธิอ์าจดูดซึมไดไ้ม่หมด ทําตามคําแนะนําเดียวกันกับแท็บเล็ตทีไ่ม่ได้รับ

หากคุณมีเลือดออกโดยไม่คาดคิด

เลือดออกทางช่องคลอดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ปกตริะหว่างการใช้ Exlutena นี่อาจเป็นเพียงรอยเปื้อนเล็กน้อยหรือ
มีเลือดออกซึ่งดูเหมือนมเีลือดออกเป็นประจําเดือน คุณอาจไม่มีเลือดออกเลย เลือดออกผิดปกตไิม่ได้เป็นสัญญาณ
ว่าการป้องกันการคุมกําเนิดของ Exlutena ลดลง โดยทั่วไป คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพียงทาน Exlutena ต่อ
ไป อย่างไรก็ตาม หากเลือดออกมากหรือเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์/ผดุงครรภ์ของคุณ

หากคุณหยุดทาน Exlutena

คุณสามารถหยุดใช้ Exlutena ไดทุ้กเมื่อที่ต้องการ หากคุณหยุดเพราะอยากตั้งครรภ์ โดยทั่วไปแนะนําใหร้อ
จนกว่าคุณจะมีประจําเดือนตามธรรมชาติก่อนที่จะพยายามตั้งครรภ์
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ทีร่้ายแรงทีเ่กี่ยวข้องกับการใชย้าคุมกําเนิดได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 'คุณต้องดูแล Exlutena เป็น
พิเศษเมื่อใด'โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียดและปรึกษาแพทย์/พยาบาลผดุงครรภ์ตามความเหมาะสม

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่รายงานโดยผู้ใช้ Exlutena หรือฮอร์โมนคุมกําเนิดโดยทั่วไปคือ:
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ทั่วไป (ผู้ใช้มากกว่า 1 ใน 100 คน):เลือดออกผิดปกติ, ประจําเดือนหมด, เจ็บเต้านม, เจ็บเต้านม, มีนํ้ามูก, นํ้าหนักตัวเพิ่ม
ขึ้น, ปวดหัว, ไมเกรน, คลื่นไส้, ปวดท้อง, ผื่น, ลมพิษ, ผื่นแดงนํ้าเงิน (erythema nodosum), เกลื้อน (แพทช์สีนํ้าตาล
บน ผิวหนัง) การกักเก็บของเหลว อารมณ์ซึมเศร้า อารมณเ์ปลี่ยนแปลง และความใครท่ี่ลดลง

พบน้อยกว่า (ผู้ใช้น้อยกว่า 1 ใน 100 คน):แพค้อนแทคเลนส์, อาเจียน, ท้องร่วง, สารคัดหลั่งในช่องคลอดและเต้านม
ขยาย

หายาก (ผู้ใช้น้อยกว่า 1 ใน 1,000 คน):ลดนํ้าหนักตัว, แพ้, เพิ่มความใคร่

หากมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใดๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดแจ้งให้แพทย์
หรือเภสัชกรทราบ

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์/พยาบาลผดุงครรภห์รือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน

* . โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งนี้ได้
ระบบการรายงานระดับประเทศทีร่ะบุไว้ใน

ภาคผนวก V
ยา.

5. วิธีเก็บ Exlutena

เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้ในกล่องหลัง Utg.dat epiry date หมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

สิ่งที่ Exlutena ประกอบด้วย

- สารออกฤทธิ์คือ lynestrenol (progestogenic hormone) 0.5 มก.
- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แป้งมันฝรั่ง อะไมโลเพคติน แลคโตสโมโนไฮเดรต (ประมาณ 43 มก.) และแมกนเีซียมสเตียเรต

สิ่งที่ Exlutena ดูเหมือนและเนื้อหาของแพ็ค

หนึ่งแพ็คมี 28 เม็ดกลมสีขาว
แท็บเล็ตมีรหัส TT2 ที่ด้านหนึ่งและ ORGANON* ที่ด้านหลัง กล่องแต่ละกล่องมี 3 บลิสเตอร์แพ็ค

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผูผ้ลิต

ผู้ถืออนุญาตการตลาด Merck 
Sharp & Dohme BV กล่อง 581

พ.ศ. 2546 ฮาร์เล็ม
เนเธอร์แลนด์
ผู้ผลิต
NV Organon
ตู้ปณ.20
NL-5340 BH Oss
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เม็ดลินเนสเทรนอล 0.5 มก. (เมอร์ค 
ชาร์ป & โดห์มี บีวี) RH017

WHOPAR ตอนที่ 3
การส่งซัพพลายเออรข์อง

SRA อนุมัติข้อความ

กันยายน 2019

เนเธอร์แลนด์

สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: Merck Sharp 
& Dohme (สวีเดน) AB Box 45192

104 30 สตอกโฮล์ม
โทร: 077-570 04 88

แผ่นพับนี้ไดร้ับการอนุมัตคิรั้งล่าสุดใน 
2019-01-16
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