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Exlutena 0,5 mg tabletler
linestrenol

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını 
dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza/ebenize veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına geçirme. Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa 

bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz/ebeniz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXLUTEN nedir ve ne için kullanılır?
Exlutena'yı almadan önce bilmeniz gerekenler
Exlutena'yı nasıl alırsınız?
Olası yan etkiler
Exlutena nasıl saklanır
Paket içeriği ve diğer bilgiler

1. EXLUTEN nedir ve ne için kullanılır?

Exlutena, istenmeyen gebeliği önlemek için kullanılır. Exlutena doğru bir şekilde (tablet eksik olmadan) 
alındığında hamile kalma riski çok düşüktür.

Exlutena, az miktarda bir tür kadın seks hormonu olan progestojen lynestrenol içerir. Bu nedenle 
Exlutena'ya mini hap denir. Kombine hapların aksine mini haplar östrojen hormonu içermez. Exlutena, 
gebe kalmayı şu şekilde engeller:
• servikal mukusun viskozitesini artırarak sperm hücrelerinin rahme girmesini engellemek, böylece 
sperm penetrasyonunu azaltmak.
• çoğunlukla (kadınların %70'inde) yumurtlama olmaz.

Kombine hapın aksine, Exlutena östrojenleri tolere edemeyen ve emziren kadınlar tarafından 
kullanılabilir. Dezavantajı ise düzensiz aralıklarla vajinal kanama meydana gelmesidir. Ayrıca 
hiç kanamanız olmayabilir.

2. Exlutena'yı almadan önce bilmeniz gerekenler

Exlutena'yı almayın

Aşağıda listelenen koşullardan herhangi birine sahipseniz veya olduysanız Exlutena'yı almayın. Bunlardan herhangi biri sizin için 

geçerliyse, Exlutena'yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza/ebenize söyleyiniz. Hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi 

kullanma tavsiyesi alabilirsiniz.

• Trombozunuz varsa. Tromboz, bir kan damarında [örneğin bacaklarda (derin ven trombozu) veya 
akciğerlerde (pulmoner emboli)] kan pıhtısı oluşumudur.
• Sarılık (ciltte sararma) veya ciddi karaciğer hastalığınız varsa.
• Bazı meme kanseri türleri gibi seks steroidlerine duyarlı bir tümörünüz varsa veya daha önce olduysa.
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• Açıklanamayan vajinal kanamanız varsa.
• Exlutena'nın etken maddesine veya diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa.

Exlutena kullanırken yukarıdaki durumlardan herhangi biri ilk kez ortaya çıkarsa, kötüleşirse veya tekrarlarsa, doktorunuza/
ebenize başvurmalısınız.

Uyarılar ve önlemler

Bu broşürde, Exlutena'yı kullanmayı bırakmanız gereken veya Exlutena'nın güvenilirliğinin azaltılabileceği çeşitli 
durumlar açıklanmaktadır. Bu gibi durumlarda cinsel ilişkiye girmemelisiniz veya ekstra hormonal olmayan doğum 
kontrol önlemleri almalısınız, örneğin prezervatif veya başka bir bariyer yöntemi kullanın. Ritim veya sıcaklık 
yöntemlerini kullanmayın. Exlutena, adet döngüsü sırasında meydana gelen sıcaklık ve servikal mukustaki olağan 
değişiklikleri değiştirdiği için bu yöntemler güvenilmez olabilir.

Exlutena, tüm hormonal kontraseptifler gibi, HIV enfeksiyonuna (AIDS) veya cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara 
karşı koruma sağlamaz.

Exlutena'yı kullanmadan önce bilmeniz gerekenler nelerdir?
Exlutena aşağıda listelenen durumlardan herhangi birinin varlığında kullanılırsa, yakın gözlem altında tutulmanız gerekebilir. 
Doktorunuz/ebeniz size ne yapmanız gerektiğini açıklayacaktır. Bu nedenle, bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, Exlutena'yı 
kullanmaya başlamadan önce doktorunuza/ebenize şunları söyleyiniz:
• meme kanseriniz oldu veya oldu;
• karaciğer kanseriniz var;
• tromboz geçirdiyseniz;
• diyabetiniz var;
• Rahim dışında bir hamilelik geçirdiyseniz (dış gebelik);
• fallop tüpünün enfeksiyonu veya ameliyatı olduysanız veya geçirdiyseniz;
• epilepsi hastasıysanız;
• tüberküloz hastasıysanız;
• yüksek tansiyonunuz varsa;
• kloazmanız (ciltte, özellikle yüzde sarımsı-kahverengi pigmentasyon lekeleri) var veya oldu; eğer öyleyse, 
güneşe veya ultraviyole radyasyona çok fazla maruz kalmaktan kaçının.

Exlutena kullanırken yukarıdaki durumlardan herhangi biri ilk kez ortaya çıkarsa, kötüleşirse veya 
tekrarlarsa, doktorunuza/ebenize başvurmalısınız.

Hap ve Meme Kanseri
Oral kontraseptif ('Hap') kullansa da almasa da her kadın meme kanseri riski altındadır. Hapı alan 
kadınlarda meme kanseri, aynı yaştaki hapı almayan kadınlara göre biraz daha sık bulunmuştur. 
Kadınlar Hapı almayı bıraktığında, risk yavaş yavaş azalır, öyle ki, riski bıraktıktan 10 yıl sonra, hiç 
Hap almamış kadınlarla aynıdır. Meme kanseri 40 yaşın altında nadirdir ancak kadın yaşlandıkça risk 
artar. Bu nedenle, kadın daha yüksek yaştaysa, teşhis edilen ekstra meme kanseri sayısı daha 
yüksektir. Bir kadının hapı ne kadar süre aldığı daha az önemlidir.
Hapı 5 yıla kadar alan ancak 20 yaşına kadar almayı bırakan her 10.000 kadında, normal olarak 4 vakaya ek 
olarak, bıraktıktan 10 yıl sonrasına kadar 1'den az fazladan meme kanseri vakası tespit edilecektir. Bu yaş 
grubunda teşhis konuldu. Aynı şekilde, 5 yıla kadar hap kullanan ancak 30 yaşına kadar almayı bırakan 
10.000 kadında, normal olarak teşhis edilen 44 vakaya ek olarak 5 ekstra vaka olacaktır. Hapı 5 yıla kadar 
alan ancak 40 yaşına kadar almayı bırakan 10.000 kadında, normalde teşhis edilen 160 vakaya ek olarak 20 
ekstra vaka olacaktır.
Hap alan kadınlarda bulunan meme kanserlerinin yayılma olasılığı, Hapı almayan kadınlarda bulunan meme 
kanserlerine göre daha düşük görünmektedir. Meme kanseri riskindeki farkın haptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı 
bilinmiyor. Kadınlar meme kanserinin daha erken fark edilmesi için daha sık muayene edilmiş olabilir.
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Hap ve Tromboz (kan pıhtısı)
Tromboz, bir kan damarını tıkayabilen bir kan pıhtısı oluşumudur. Bazen bacakların derin 
damarlarında bir tromboz oluşur (derin ven trombozu). Bu pıhtı oluştuğu damarlardan koparsa, 
akciğer atardamarlarına ulaşıp tıkayarak pulmoner emboli denilen duruma neden olabilir. Sonuç 
olarak, ölümcül durumlar ortaya çıkabilir. Derin ven trombozu nadir görülen bir durumdur. Hapı alıp 
almadığınız gelişebilir. Hamile kalırsanız da olabilir.
Hap kullananlarda tromboz riski, kullanmayanlara göre daha yüksektir. Exlutena gibi sadece progestojen içeren haplarla ilgili 
riskin, aynı zamanda östrojen içeren Hap (kombine Haplar) kullanıcılarına göre daha düşük olduğuna inanılmaktadır. Olası bir 
tromboz belirtileri fark ederseniz, derhal doktorunuzu görmelisiniz. (Ayrıca bakınız 'Doktorunuza ne zaman başvurmalısınız??')

Yumurtalık kistleri
Mini hap kullanımı sırasında yumurtalıklarda içi sıvı dolu küçük kesecikler gelişebilir. Bunlara yumurtalık kistleri 
denir. Genellikle kendi başlarına kaybolurlar. Bazen hafif karın ağrısına neden olurlar. Nadiren daha ciddi 
sorunlara yol açabilirler.

Psikolojik bozukluklar
Exlutena dahil hormonal kontraseptif kullanan bazı kadınlar depresyon veya depresif ruh hali bildirmiştir. 
Depresyon ciddi olabilir ve bazen intihar düşüncelerine yol açabilir. Ruh hali değişiklikleri ve depresif 
belirtiler yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede daha fazla tıbbi tavsiye için doktorunuza başvurun.

Diğer ilaçlar ve Exlutena
Bazı ilaçlar Exlutena'nın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bunlar, epilepsi (örneğin, primidon, fenitoin, 
barbitüratlar, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat), tüberküloz (örneğin, rifampisin) ve HIV 
enfeksiyonlarının (örneğin, ritonavir, nelfinavir) veya diğer bulaşıcı hastalıkların (griseofulvin) tedavisinde 
kullanılan ilaçları içerir. ), mide rahatsızlığı için kullanılan tıbbi kömür ve bitkisel ilaç St. John's wort(Hypericum 
perforatum)öncelikle depresif ruh hallerinin tedavisinde kullanılır. Exlutena ayrıca diğer ilaçların çalışmasına 
müdahale edebilir.
Reçete edilmeyenler de dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç veya bitkisel ürün alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen 

doktorunuza/ebenize veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz/ebeniz ek doğum kontrol önlemleri almanız gerekip 

gerekmediğini ve gerekiyorsa ne kadar süreyle alacağınızı size söyleyebilir.

Hamilelik ve emzirme

Gebelik
Exlutena, hamile olan veya hamile olabileceğini düşünen kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

Emzirme
Exlutena anne sütünün miktarını veya kalitesini etkilemez. Etken maddenin küçük miktarları (annenin 
aldığı miktarın %0,14'ü) anne sütüne geçer ve bebek için herhangi bir risk belirtisi yoktur. Exlutena'yı 
emzirme döneminde kullanmak istiyorsanız doktorunuza/ebenize söyleyiniz.

Araç ve makine kullanma 
Gözlenen etkiler yoktur.

Exlutena laktoz içerir
Exlutena laktoz içerir. Belirli şekerleri tolere edemiyorsanız, Exlutena'ya başlamadan önce doktorunuzla/ebenizle 
iletişime geçin.

Doktorunuza ne zaman başvurmalısınız?

Düzenli kontroller
Exlutena kullanırken doktorunuz/ebeniz size düzenli kontroller için gelmenizi söyleyecektir. 
Genel olarak, bu kontrollerin sıklığı ve niteliği, kişisel durumunuza bağlı olacaktır.
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Aşağıdaki durumlarda mümkün olan en kısa sürede doktorunuza/ebenize başvurun:

• olası bir tromboz belirtileri fark ederseniz (örneğin, bacaklarınızdan herhangi birinde şiddetli ağrı veya şişlik, göğüste 
açıklanamayan ağrılar, nefes darlığı, alışılmadık bir öksürük, özellikle kan tükürürseniz);
• ani, şiddetli bir karın ağrınız varsa veya sarılık görünüyorsa (olası karaciğer problemlerini gösterir);
• göğsünüzde bir yumru hissederseniz;
• Karnınızın alt kısmında veya mide bölgenizde ani veya şiddetli bir ağrınız varsa (muhtemelen dış 
gebeliği gösterir, bu rahim dışındaki bir gebeliktir);
• hareketsiz kalacaksınız (örneğin yatağa bağlı kalacaksınız) veya ameliyat olacaksınız; en az dört 
hafta önceden doktorunuza danışın;
• olağandışı, ağır vajinal kanamanız var;
• hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız.

Yukarıda bahsedilen durumlar ve semptomlar, bu broşürün başka yerlerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmış ve 
açıklanmıştır.

3. Exlutena nasıl alınır

Tabletler ne zaman ve nasıl alınır?

Exlutena paketi 28 tablet içerir. Paketin arka tarafında, haftanın günleri, aralarına oklar basılarak 
folyo üzerine basılmıştır. Her gün bir tablete karşılık gelir. Her yeni Exlutena paketine 
başladığınızda, en üst sırada bir tablet alın. Çarşamba günü başlarsanız, tableti WED ile 
işaretlenmiş en üst sıradan almalısınız. Her zaman oklarla gösterilen yönü izleyerek paket 
boşalana kadar günde bir tablet almaya devam edin. Paketin arkasına bakarak günlük tabletinizi 
alıp almadığınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Tabletinizi her gün yaklaşık aynı saatte alınız. Her 
tableti bütün olarak su ile yutunuz. Exlutena kullanımı sırasında biraz kanamanız olabilir, ancak 
tabletlerinizi normal şekilde almaya devam etmelisiniz. Bir paket boşaldığında,

İlk Exlutena paketinize başlamak

• Son bir ay içinde herhangi bir hormonal kontraseptif kullanmadıysanız
İlk tableti adet kanamasının ilk gününde alınız. Haftanın o günü ile işaretlenmiş bir tablet alın. 
Exlutena hemen çalışacaktır, ek bir doğum kontrol yöntemi kullanmanıza gerek yoktur.
Ayrıca adetinizin 2-5. günleri arasında da başlayabilirsiniz, ancak bu durumda ilk 7 gün için ek bir doğum 
kontrol yöntemi (örn. prezervatif) kullandığınızdan emin olun.

• Kombine oral doğum kontrol hapı (KOK), vajinal halka veya transdermal flasterden değiştirirseniz Exlutena'yı 
mevcut Hap paketinizden son tableti aldıktan sonraki gün veya vajinal halkanızın veya flasterinizin çıkarıldığı 
gün başlayabilirsiniz (bu, tablet, halka veya bantsız hafta olmadığı anlamına gelir). Mevcut hap paketiniz ayrıca 
aktif olmayan tabletler içeriyorsa, Exlutena'ya son aktif tableti aldıktan sonraki gün başlayabilirsiniz (hangisi 
olduğundan emin değilseniz, doktorunuza/ebenize veya eczacınıza danışınız). Bu talimatları izlerseniz, ek bir 
doğum kontrol yöntemi kullanmanıza gerek yoktur.

• Yalnızca progestojen içeren başka bir haptan (mini hap) geçiş yaptıysanız
Herhangi bir gün almayı bırakabilir ve hemen Exlutena almaya başlayabilirsiniz. Ekstra doğum kontrol önlemi almanıza gerek 
yoktur.

• Enjekte edilebilir veya implanttan ya da progestojen salan rahim içi araçtan (RİA) geçiş yapıyorsanız
Exlutena'yı bir sonraki enjeksiyonunuzun zamanı geldiğinde veya implantınızın veya RİA'nızın çıkarıldığı gün kullanmaya başlayın.
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• Eğer sadece bir bebeğin olsaydı

Yeni bir bebeğiniz olduysa, doktorunuz/ebeniz Exlutena kullanmaya başlamadan önce ilk normal adetinizin bitmesini 
beklemenizi söyleyebilir. Bazen daha erken başlamak mümkündür. Doktorunuz/ebeniz size tavsiyede bulunacaktır.

• Az önce düşük veya kürtaj yaptıysanız 
Doktorunuz/ebeniz size tavsiyede bulunacaktır.

Çok fazla Exlutena tableti alınırsa

Tek seferde çok fazla Exlutena tableti almanın ciddi zararlı etkileri bildirilmemiştir. Ortaya 
çıkabilecek semptomlar mide bulantısı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanamadır.

Exlutena'yı kullanmayı unuttuysanız

Eğer sen3 saatten aztablet alımında geç kalındığında, Exlutena'nın güvenilirliği korunur. Unuttuğunuz tableti 
hatırlar hatırlamaz alınız ve sonraki tabletleri normal zamanlarda alınız.

Eğer sen3 saatten fazlatablet alımında geç kalındığında, Exlutena'nın güvenilirliği azalabilir. Ardışık tabletleri ne 
kadar çok kaçırırsanız, doğum kontrol etkinliğinin azalma riski o kadar yüksek olur. En son unuttuğunuz tableti 
hatırlar hatırlamaz alınız ve sonraki tabletleri normal zamanlarda alınız. Tableti aldıktan sonraki 7 gün boyunca ek 
koruma (örn. prezervatif) kullanın. Tablet alımınızın ilk haftasında bir veya daha fazla tableti unuttuysanız ve 
tabletleri almadan önceki hafta cinsel ilişkiye girdiyseniz, hamile kalma olasılığınız vardır. Doktorunuzdan/
ebenizden tavsiye isteyin.

Mide-bağırsak rahatsızlıklarınız varsa (örneğin kusma, şiddetli ishal)

Exlutena tabletinizi aldıktan sonra 3-4 saat içinde kustuysanız veya tıbbi kömür aldıysanız veya 
şiddetli ishaliniz varsa, etkin madde tamamen emilmemiş olabilir. Kaçırılan tabletler için de aynı 
tavsiyeye uyun.

Beklenmeyen kanamanız varsa

Exlutena kullanımı sırasında düzensiz aralıklarla vajinal kanama olabilir. Bu sadece hafif lekelenme veya 
adet kanamasına benzeyen bir kanama olabilir. Ayrıca hiç kanamanız olmayabilir. Düzensiz kanamalar, 
Exlutena'nın kontraseptif korumasının azaldığının bir işareti değildir. Genel olarak, herhangi bir işlem 
yapmanız gerekmez; Exlutena'yı almaya devam edin. Ancak kanama ağırsa veya uzun sürerse doktorunuza/
ebenize danışın.

Exlutena'yı kullanmayı bırakırsanız

Exlutena'yı istediğiniz zaman almayı bırakabilirsiniz. Hamile kalmak istediğiniz için bırakırsanız, 
genellikle hamile kalmaya çalışmadan önce doğal bir adet olana kadar beklemeniz önerilir.
Bu tıbbi ürünle ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza/ebenize veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.
Doğum kontrol haplarının kullanımıyla ilişkili ciddi istenmeyen etkiler 'bölümünde açıklanmıştır.Exlutena ile ne 
zaman özel olarak ilgilenmeniz gerekir?'Lütfen bu bölümü dikkatlice okuyunuz ve gerektiğinde doktorunuza/
ebenize danışınız.

Exlutena veya genel olarak hormonal kontraseptif kullanıcıları tarafından bildirilen diğer yan etkiler şunlardır:
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Yaygın (100 kullanıcıdan 1'inden fazlası):Düzensiz kanama, menstrüasyon kaybı, memelerde hassasiyet, meme ağrısı, 
meme salgısı, vücut ağırlığında artış, baş ağrısı, migren, bulantı, karın ağrısı, döküntü, ürtiker, ağrılı mavi-kırmızı 
döküntüler (eritema nodozum), kloazma (kolda kahverengi lekeler) cilt), sıvı tutulması, depresif ruh hali, ruh hali 
değişiklikleri ve libido azalması.

Daha az yaygın (100 kullanıcıdan 1'inden az):Kontakt lens intoleransı, kusma, ishal, vajinal akıntı ve 
meme büyümesi.

Nadir (1000 kullanıcıdan 1'inden az):Vücut ağırlığında azalma, aşırı duyarlılık, artan libido.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz/ebeniz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası 
yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan aracılığıyla da bildirebilirsiniz.

* . Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.
listelenen ulusal raporlama sistemi

Ek V
ilaç.

5. Exlutena nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde saklayın.

Utg.dat'tan sonra karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Epiry 
tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler

Exlutena'nın içeriği

- Etken maddesi lynestrenol (progestojenik hormon) 0,5 mg'dır.
- Diğer bileşenler patates nişastası, amilopektin, laktoz monohidrat (yaklaşık 43 mg) ve magnezyum 
stearattır.

Exlutena'nın görünüşü ve paketin içeriği

Bir blister ambalajda 28 beyaz yuvarlak tablet bulunur.
Tabletlerin bir tarafında TT2, diğer tarafında ORGANON* olarak kodlanmıştır. Her kartonda 3 adet blister ambalaj bulunmaktadır.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Merck Sharp & Dohme BV Kutusu 
581
2003 PC Haarlem
Hollanda
Üretici firma
NV Organon
Posta Kutusu 20

NL-5340 BH Oss
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Lynestrenol 0.5mg Tabletler (Merck 
Sharp & Dohme BV) RH017

WHOPAR bölüm 3
Tedarikçilerin sunulması

SRA onaylı metin

Eylül 2019

Hollanda

Daha fazla bilgi şuradan alınabilir: Merck 
Sharp & Dohme (İsveç) AB Kutusu 45192

104 30 Stokholm
Tel: 077-570 04 88

Bu broşür en son şu tarihte onaylanmıştır: 
2019-01-16
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