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Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin quan 
trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ / nữ hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn.
- Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng chuyển nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi dấu hiệu 

bệnh tật của họ giống như dấu hiệu của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ / nữ hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exlutena là gì và nó được sử dụng để làm gì
Những điều bạn cần biết trước khi tham gia Exlutena
Cách bạn sử dụng Exlutena
Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Cách lưu trữ Exlutena
Nội dung của gói và thông tin khác

1. Exlutena là gì và nó được sử dụng để làm gì

Exlutena được sử dụng để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Khi uống Exlutena đúng cách (không bỏ 
sót viên nào), nguy cơ có thai là rất thấp.

Exlutena chứa một lượng nhỏ một loại hormone sinh dục nữ, progestogen lynestrenol. Vì lý do này mà Exlutena được 
gọi là minipill. Trái ngược với những viên thuốc kết hợp, viên uống mini không chứa hormone estrogen. Exlutena ức 
chế thụ thai bằng cách:
• ngăn chặn các tế bào tinh trùng xâm nhập vào tử cung bằng cách tăng độ nhớt của chất nhầy cổ tử cung, do đó làm giảm 
sự xâm nhập của tinh trùng.
• hầu hết (70% phụ nữ) không có rụng trứng.

Ngược lại với viên uống kết hợp, Exlutena có thể được sử dụng cho phụ nữ không dung nạp 
estrogen và phụ nữ cho con bú. Một điều bất lợi là có thể ra máu âm đạo theo chu kỳ không đều. 
Bạn cũng có thể không bị chảy máu.

2. Những điều bạn cần biết trước khi tham gia Exlutena

Không dùng Exlutena

Không dùng Exlutena nếu bạn có hoặc đã có bất kỳ điều kiện nào được liệt kê dưới đây. Nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho 

bạn, hãy nói với bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn trước khi bắt đầu sử dụng Exlutena. Bạn có thể nhận được lời khuyên để sử dụng một 

phương pháp ngừa thai không dùng thuốc.

• Nếu bạn bị huyết khối. Huyết khối là sự hình thành cục máu đông trong mạch máu [ví dụ ở chân 
(huyết khối tĩnh mạch sâu) hoặc phổi (thuyên tắc phổi)].
• Nếu bạn bị vàng da (vàng da) hoặc bệnh gan nặng.
• Nếu bạn bị hoặc đã có một khối u nhạy cảm với steroid sinh dục, chẳng hạn như một số loại ung thư vú.
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• Nếu bạn bị chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân.
• Nếu bạn bị dị ứng với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào khác của Exlutena.

Nếu bất kỳ tình trạng nào ở trên xuất hiện lần đầu tiên, xấu đi hoặc tái phát trong khi sử dụng Exlutena, bạn nên liên hệ với 
bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn.

Cảnh báo và đề phòng

Trong tờ rơi này, một số tình huống được mô tả mà bạn nên ngừng sử dụng Exlutena hoặc khi độ tin cậy của Exlutena có thể bị 
giảm. Trong những tình huống như vậy, bạn không nên quan hệ tình dục hoặc bạn nên thực hiện thêm các biện pháp tránh thai 
không chứa nội tiết tố, ví dụ như sử dụng bao cao su hoặc một phương pháp rào cản khác. Không sử dụng phương pháp nhịp 
điệu hoặc nhiệt độ. Những phương pháp này có thể không đáng tin cậy vì Exlutena làm thay đổi những thay đổi thông thường về 
nhiệt độ và chất nhầy cổ tử cung xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt.

Exlutena, giống như tất cả các biện pháp tránh thai nội tiết, không bảo vệ chống lại nhiễm HIV (AIDS) hoặc bất kỳ bệnh lây 
truyền qua đường tình dục nào khác.

Bạn cần biết những gì trước khi sử dụng Exlutena?
Nếu Exlutena được sử dụng với bất kỳ điều kiện nào được liệt kê dưới đây, bạn có thể cần được theo dõi chặt chẽ. Bác sĩ / nữ hộ sinh của 
bạn sẽ giải thích cho bạn những gì cần làm. Do đó, nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho bạn, hãy nói với bác sĩ / nữ hộ sinh của 
bạn trước khi bắt đầu sử dụng Exlutena:
• bạn đã hoặc đang bị ung thư vú;
• bạn bị ung thư gan;
• bạn đã bị huyết khối;
• bạn bị tiểu đường;
• bạn đã có thai ngoài tử cung (chửa ngoài tử cung);
• bạn bị nhiễm trùng hoặc phẫu thuật ống dẫn trứng;
• bạn bị chứng động kinh;
• bạn bị bệnh lao;
• bạn bị huyết áp cao;
• bạn đang bị hoặc đã bị nám da (các mảng sắc tố màu nâu vàng trên da, đặc biệt là ở mặt); nếu vậy, tránh 
tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc bức xạ tia cực tím.

Nếu bất kỳ tình trạng nào ở trên xuất hiện lần đầu tiên, xấu đi hoặc tái phát trong khi sử dụng 
Exlutena, bạn nên liên hệ với bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn.

Thuốc tránh thai và ung thư vú
Mọi phụ nữ đều có nguy cơ bị ung thư vú cho dù cô ấy có uống thuốc tránh thai ('the Pill') hay không. Bệnh ung 
thư vú được phát hiện ở những phụ nữ dùng thuốc thường xuyên hơn một chút so với những phụ nữ ở cùng 
độ tuổi không dùng thuốc. Khi phụ nữ ngừng uống thuốc, nguy cơ giảm dần, do đó 10 năm sau khi ngừng 
thuốc nguy cơ giống như đối với phụ nữ chưa bao giờ dùng thuốc. Ung thư vú hiếm gặp ở độ tuổi dưới 40 
nhưng nguy cơ càng tăng khi phụ nữ càng lớn tuổi. Do đó, số ca ung thư vú được chẩn đoán thêm sẽ cao hơn 
nếu phụ nữ ở độ tuổi cao hơn. Phụ nữ dùng thuốc trong bao lâu thì ít quan trọng hơn.
Cứ 10.000 phụ nữ dùng thuốc này đến 5 năm nhưng ngừng dùng thuốc khi 20 tuổi, sẽ có ít hơn 1 trường hợp ung thư vú 
được phát hiện đến 10 năm sau khi ngừng thuốc, ngoài 4 trường hợp bình thường. được chẩn đoán ở nhóm tuổi này. 
Tương tự như vậy, trong số 10000 phụ nữ dùng thuốc tránh thai trong 5 năm nhưng ngừng dùng thuốc khi 30 tuổi, sẽ có 
thêm 5 trường hợp ngoài 44 trường hợp được chẩn đoán thông thường. Trong số 10000 phụ nữ dùng thuốc tránh thai 
trong vòng 5 năm nhưng ngừng uống thuốc khi 40 tuổi, sẽ có thêm 20 trường hợp ngoài 160 trường hợp được chẩn 
đoán thông thường.
Ung thư vú được tìm thấy ở những phụ nữ dùng thuốc, dường như ít có khả năng lây lan hơn so với ung thư vú ở 
những phụ nữ không dùng thuốc. Người ta không biết liệu sự khác biệt về nguy cơ ung thư vú có phải do thuốc tránh 
thai hay không. Có thể do phụ nữ đi khám thường xuyên hơn nên ung thư vú được phát hiện sớm hơn.
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Thuốc tránh thai và huyết khối (cục máu đông)
Huyết khối là sự hình thành cục máu đông, có thể làm tắc nghẽn mạch máu. Đôi khi huyết khối xuất hiện ở các tĩnh mạch sâu 
của chân (huyết khối tĩnh mạch sâu). Nếu cục máu đông này vỡ ra khỏi các tĩnh mạch nơi nó được hình thành, nó có thể đến và 
làm tắc các động mạch phổi, gây ra cái gọi là thuyên tắc phổi. Kết quả là, các tình huống chết người có thể xảy ra. Huyết khối 
tĩnh mạch sâu là một trường hợp hiếm khi xảy ra. Nó có thể phát triển cho dù bạn có đang dùng thuốc tránh thai hay không. Nó 
cũng có thể xảy ra nếu bạn mang thai.
Nguy cơ hình thành huyết khối ở những người sử dụng thuốc tránh thai cao hơn những người không sử dụng. Nguy cơ với những viên thuốc 

chỉ chứa progestogen như Exlutena được cho là thấp hơn so với những người sử dụng Thuốc viên cũng chứa estrogen (Thuốc kết hợp). Nếu bạn 

nhận thấy các dấu hiệu có thể có của huyết khối, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức. (Xem thêm 'Khi nào bạn nên liên hệ với bác sĩ của mình? ')

U nang buồng trứng

Trong quá trình sử dụng thuốc nhỏ, các túi nhỏ chứa đầy chất lỏng có thể phát triển trong buồng trứng. Chúng được gọi là u 
nang buồng trứng. Chúng thường tự biến mất. Đôi khi chúng gây đau bụng nhẹ. Chỉ hiếm khi, chúng có thể dẫn đến các vấn đề 
nghiêm trọng hơn.

Rối loạn tâm thần
Một số phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết tố bao gồm cả Exlutena đã báo cáo rằng họ bị trầm cảm hoặc 
tâm trạng chán nản. Trầm cảm có thể nghiêm trọng và đôi khi có thể dẫn đến ý định tự tử. Nếu bạn cảm thấy thay đổi 
tâm trạng và các triệu chứng trầm cảm, hãy liên hệ với bác sĩ để được tư vấn thêm về y tế càng sớm càng tốt.

Các loại thuốc khác và Exlutena
Một số loại thuốc có thể ngăn Exlutena hoạt động bình thường. Chúng bao gồm các loại thuốc được sử dụng để điều trị 
bệnh động kinh (ví dụ: primidone, phenytoin, barbiturat, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramate, felbamate), bệnh 
lao (ví dụ: rifampicin) và nhiễm HIV (ví dụ: ritonavir, nelfinavir) hoặc các bệnh truyền nhiễm khác (griseofulvin ), than y tế 
được sử dụng cho chứng đau dạ dày và phương thuốc thảo dược St. John's wort(Hypericum perforatum)chủ yếu được 
sử dụng để điều trị tâm trạng trầm cảm. Exlutena cũng có thể cản trở hoạt động của các loại thuốc khác.

Vui lòng thông báo cho bác sĩ / nữ hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc hoặc sản phẩm 

thảo dược nào khác, ngay cả những loại không được kê đơn. Bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn có thể cho bạn biết liệu bạn có cần thực hiện các 

biện pháp tránh thai bổ sung hay không và nếu có, trong thời gian bao lâu.

Mang thai và cho con bú

Thai kỳ
Phụ nữ đang mang thai hoặc đang mang thai không được sử dụng Exlutena.

Cho con bú
Exlutena không ảnh hưởng đến số lượng hoặc chất lượng của sữa mẹ. Một lượng nhỏ (0,14% lượng mẹ ăn 
vào) hoạt chất sẽ đi qua sữa mẹ và không có dấu hiệu về bất kỳ nguy cơ nào đối với em bé. Nói với bác sĩ / 
nữ hộ sinh của bạn nếu bạn muốn sử dụng Exlutena trong thời kỳ cho con bú.

Lái xe và sử dụng máy móc 
Không có hiệu ứng quan sát.

Exlutena chứa lactose
Exlutena có chứa lactose. Nếu bạn không dung nạp một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn trước khi bắt đầu với 
Exlutena.

Khi nào bạn nên liên hệ với bác sĩ của bạn?

Kiểm tra thường xuyên
Khi bạn đang sử dụng Exlutena, bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn sẽ yêu cầu bạn quay lại để kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Nói 
chung, tần suất và tính chất của các cuộc kiểm tra này sẽ phụ thuộc vào tình hình cá nhân của bạn.
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Liên hệ với bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn càng sớm càng tốt nếu:
• bạn nhận thấy các dấu hiệu có thể có của huyết khối (ví dụ như đau dữ dội hoặc sưng tấy ở một trong hai chân, đau 
tức ngực không rõ nguyên nhân, khó thở, ho bất thường, đặc biệt nếu bạn ho ra máu);
• bạn bị đau bụng dữ dội, đột ngột hoặc có vẻ bị vàng da (cho thấy có thể có vấn đề về gan);
• bạn cảm thấy một khối u trong vú của bạn;

• bạn bị đau đột ngột hoặc dữ dội ở phần dưới bụng hoặc vùng dạ dày (có thể là dấu hiệu 
mang thai ngoài tử cung, đây là thai ngoài tử cung);
• bạn phải bất động (ví dụ như bị giam trên giường) hoặc phải phẫu thuật; tham khảo ý kiến   bác sĩ 
của bạn trước ít nhất bốn tuần;
• bạn bị chảy máu âm đạo nhiều, bất thường;
• bạn nghi ngờ rằng bạn đang mang thai.

Các tình huống và triệu chứng nêu trên được mô tả và giải thích chi tiết hơn ở những nơi khác trong tờ rơi 
này.

3. Cách dùng Exlutena

Uống thuốc khi nào và như thế nào?

Gói Exlutena có 28 viên. Ở mặt sau của gói, các ngày trong tuần được in trên giấy bạc, với các mũi tên 
được in giữa chúng. Mỗi ngày tương ứng với một viên. Mỗi khi bạn bắt đầu một gói Exlutena mới, hãy 
lấy một máy tính bảng ở hàng trên cùng. Nếu bạn bắt đầu vào Thứ Tư, bạn phải lấy máy tính bảng từ 
hàng trên cùng được đánh dấu bằng WED. Tiếp tục uống một viên mỗi ngày cho đến khi hết gói thuốc, 
luôn theo hướng mũi tên chỉ dẫn. Bằng cách nhìn vào mặt sau của bao bì, bạn có thể dễ dàng kiểm tra 
xem mình đã uống máy tính bảng hàng ngày hay chưa. Uống máy tính bảng của bạn vào cùng một 
thời điểm mỗi ngày. Nuốt cả viên với nước. Bạn có thể bị chảy máu trong quá trình sử dụng Exlutena, 
nhưng bạn phải tiếp tục uống thuốc như bình thường. Khi một gói trống,

Bắt đầu gói Exlutena đầu tiên của bạn

• Nếu bạn không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nội tiết nào trong tháng qua
Uống viên đầu tiên vào ngày đầu tiên ra máu kinh. Uống một viên thuốc được đánh dấu bằng ngày đó trong tuần. Exlutena 
sẽ có tác dụng ngay lập tức, không cần thiết phải sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác.
Bạn cũng có thể bắt đầu vào ngày thứ 2-5 của chu kỳ, nhưng trong trường hợp đó, hãy đảm bảo rằng bạn cũng sử dụng một biện 

pháp tránh thai bổ sung (ví dụ như bao cao su) trong 7 ngày đầu tiên.

• Nếu bạn thay đổi từ viên uống tránh thai kết hợp (COC), vòng âm đạo hoặc miếng dán thẩm thấu qua da Bạn có thể bắt đầu 
dùng Exlutena vào ngày sau khi uống viên cuối cùng từ gói Thuốc hiện tại hoặc vào ngày loại bỏ vòng hoặc miếng dán âm 
đạo (điều này có nghĩa là tuần không có viên, vòng hoặc miếng dán). Nếu gói Thuốc viên hiện tại của bạn cũng chứa viên nén 
không hoạt động, bạn có thể bắt đầu dùng Exlutena vào ngày sau khi uống viên thuốc cuối cùng (nếu bạn không chắc đó là 
viên nào, hãy hỏi bác sĩ / hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn). Nếu bạn làm theo các hướng dẫn này thì không cần thiết phải sử 
dụng thêm một biện pháp tránh thai khác.

• Nếu bạn đổi từ một viên thuốc chỉ chứa progestogen khác (viên thuốc nhỏ)

Bạn có thể ngừng dùng bất kỳ ngày nào và bắt đầu dùng Exlutena ngay lập tức. Bạn không cần phải thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa 

tránh thai.

• Nếu bạn thay đổi từ dụng cụ tử cung có thể tiêm hoặc cấy ghép hoặc dụng cụ tử cung giải phóng progestogen (IUD)
Bắt đầu sử dụng Exlutena khi mũi tiêm tiếp theo của bạn đến hạn hoặc vào ngày que cấy hoặc vòng tránh thai của bạn được tháo ra.
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• Nếu bạn vừa mới sinh con
Nếu bạn vừa mới sinh con, bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn có thể yêu cầu bạn đợi cho đến sau kỳ kinh bình thường đầu tiên của 
bạn trước khi bạn bắt đầu dùng Exlutena. Đôi khi có thể bắt đầu sớm hơn. Bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn sẽ tư vấn cho bạn.

• Nếu bạn vừa bị sẩy thai, hoặc phá thai Bác sĩ / nữ 
hộ sinh của bạn sẽ tư vấn cho bạn.

Nếu uống quá nhiều viên nén Exlutena

Chưa có báo cáo nào về tác dụng có hại nghiêm trọng của việc dùng quá nhiều viên nén Exlutena cùng một lúc. Các 
triệu chứng có thể xảy ra là buồn nôn, nôn mửa và ở các cô gái trẻ, xuất huyết âm đạo nhẹ.

Nếu bạn quên uống Exlutena

Nếu bạn làdưới 3 giờmuộn khi dùng máy tính bảng, độ tin cậy của Exlutena vẫn được duy trì. Uống viên đã quên ngay 
khi bạn nhớ ra và uống các viên tiếp theo vào các thời điểm bình thường.

Nếu bạn làhơn 3 giờmuộn khi dùng máy tính bảng, độ tin cậy của Exlutena có thể bị giảm. Bạn càng bỏ lỡ nhiều 
viên liên tiếp, nguy cơ giảm hiệu quả tránh thai càng cao. Uống viên cuối cùng đã quên ngay khi bạn nhớ ra và 
uống các viên tiếp theo vào các thời điểm thông thường. Sử dụng biện pháp bảo vệ bổ sung (ví dụ như bao cao 
su) trong 7 ngày tiếp theo khi uống thuốc. Nếu bạn bỏ lỡ một hoặc nhiều viên trong tuần đầu tiên uống viên và 
giao hợp vào tuần trước khi bỏ lỡ viên thuốc, thì có khả năng mang thai. Hãy hỏi bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn để 
được tư vấn.

Nếu bạn bị rối loạn dạ dày-ruột (ví dụ: nôn mửa, tiêu chảy nặng)

Nếu bạn bị nôn hoặc uống than y tế trong vòng 3-4 giờ sau khi uống viên Exlutena hoặc bị tiêu chảy nặng, thành phần 
hoạt chất có thể chưa được hấp thu hoàn toàn. Thực hiện theo các lời khuyên tương tự như đối với máy tính bảng đã 
bỏ lỡ.

Nếu bạn bị chảy máu bất ngờ

Chảy máu âm đạo có thể xảy ra bất thường trong quá trình sử dụng Exlutena. Đây có thể chỉ là vết bẩn nhẹ hoặc chảy 
máu, trông giống như máu kinh. Bạn cũng có thể không bị chảy máu. Chảy máu bất thường không phải là dấu hiệu cho 
thấy khả năng bảo vệ tránh thai của Exlutena bị giảm. Nói chung, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào; chỉ 
cần tiếp tục dùng Exlutena. Tuy nhiên, nếu chảy máu nhiều hoặc kéo dài, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn.

Nếu bạn ngừng dùng Exlutena

Bạn có thể ngừng dùng Exlutena bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nếu bạn dừng lại vì muốn có 
thai, bạn nên đợi cho đến khi có kinh tự nhiên rồi mới cố gắng thụ thai.
Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến sản phẩm thuốc này, hãy liên hệ với bác sĩ / nữ hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.
Các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng Thuốc tránh thai được mô tả trong phần '
Khi nào bạn cần chăm sóc đặc biệt với Exlutena? 'Vui lòng đọc kỹ phần này và hỏi ý kiến   bác sĩ / nữ hộ sinh của bạn 
nếu thích hợp.

Các tác dụng phụ khác được báo cáo bởi những người sử dụng Exlutena hoặc các biện pháp tránh thai nội tiết tố nói chung là:
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Phổ biến (hơn 1 trong số 100 người dùng):Chảy máu bất thường, mất kinh, căng tức vú, đau vú, tiết dịch vú, tăng 
trọng lượng cơ thể, nhức đầu, đau nửa đầu, buồn nôn, đau bụng, phát ban, mày đay, phát ban màu xanh đỏ đau 
đớn (ban đỏ nốt sần), chloasma (mảng nâu trên da), giữ nước, tâm trạng chán nản, thay đổi tâm trạng và giảm 
ham muốn tình dục.

Ít phổ biến hơn (dưới 1 trong số 100 người dùng):Không dung nạp kính áp tròng, nôn mửa, tiêu chảy, tiết âm đạo 
và nở ngực.

Hiếm (ít hơn 1 trong số 1000 người dùng):Giảm trọng lượng cơ thể, quá mẫn cảm, tăng ham muốn tình dục.

Nếu bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong tờ rơi này, vui lòng cho bác sĩ 

hoặc dược sĩ của bạn biết.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ / nữ hộ sinh hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra 

không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp qua

*. Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về sự an toàn của điều này

hệ thống báo cáo quốc gia được liệt kê trong
Phụ lục V
thuốc.

5. Cách lưu trữ Exlutena

Giữ thuốc này ngoài tầm với và tầm nhìn của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp sau Utg.dat. Ngày hết hạn dùng để chỉ 
ngày cuối cùng của tháng đó.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ những loại 
thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và thông tin khác

Exlutena chứa những gì

- Hoạt chất là lynestrenol (hormone sinh sản) 0,5 mg.
- Các thành phần khác là tinh bột khoai tây, amylopectin, monohydrat lactose (khoảng 43 mg) và magie 
stearat.

Exlutena trông như thế nào và nội dung của gói

Một vỉ chứa 28 viên nén hình tròn màu trắng.
Các máy tính bảng được mã hóa TT2 ở một mặt và ORGANON * ở mặt sau. Mỗi thùng gồm 3 vỉ.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Merck Sharp & Dohme BV Box 
581
2003 PC Haarlem
Hà lan
nhà chế tạo
NV Organon
Hộp thư 20
NL-5340 BH Oss
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Hà lan

Thông tin thêm có thể được lấy từ: 
Merck Sharp & Dohme (Thụy Điển) AB Box 
45192
104 30 Stockholm
ĐT: 077-570 04 88

Tờ rơi này được phê duyệt lần cuối vào 
2019-01-16

7


