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Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за 

Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар/акушерка или фармацевт.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните признаци 
на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар/акушерка или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка
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Какво представлява Exlutena и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Exlutena
Как приемате Exlutena
Възможни странични ефекти

Как да съхранявате Exlutena

Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Exlutena и за какво се използва

Exlutena се използва за предотвратяване на нежелана бременност. Когато Exlutena се приема правилно (без да 
липсват таблетки), рискът от забременяване е много нисък.

Exlutena съдържа малко количество от един вид женски полов хормон, прогестогена линестренол. Поради тази причина 
Exlutena се нарича минихапче. За разлика от комбинираните хапчета, мини-хапчетата не съдържат естрогенен хормон. 
Exlutena инхибира зачеването чрез:
• предотвратяване на навлизането на сперматозоидите в матката чрез увеличаване на вискозитета на цервикалната слуз, като по този начин се намалява 

проникването на сперматозоидите.

• предимно (при 70% от жените) не настъпва овулация.

За разлика от комбинираното хапче, Exlutena може да се използва от жени, които не понасят естрогени, и от жени, 
които кърмят. Недостатък е, че може да се появи вагинално кървене на неравномерни интервали. Може също да 
нямате никакво кървене.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Exlutena

Не приемайте Exlutena

Не приемайте Exlutena, ако имате или сте имали някое от изброените по-долу състояния. Ако някое от изброените се отнася за Вас, 

уведомете Вашия лекар/акушерка, преди да започнете да използвате Exlutena. Може да получите съвет да използвате нехормонален 

метод за контрол на раждаемостта.

• Ако имате тромбоза. Тромбозата е образуването на кръвен съсирек в кръвоносен съд [напр. на краката (дълбока 
венозна тромбоза) или на белите дробове (белодробна емболия)].
• Ако имате жълтеница (пожълтяване на кожата) или тежко чернодробно заболяване.

• If you have or have had a tumor that is sensitive to sex steroids, such as certain types of breast cancer.
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• If you have any unexplained vaginal bleeding.
• If you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of Exlutena.

If any of the above conditions appear for the first time, worsen or recur while using Exlutena, you should 
contact your doctor/midwife.

Warnings and precautions

В тази листовка са описани няколко ситуации, при които трябва да спрете да използвате Exlutena или при които надеждността на 

Exlutena може да бъде намалена. В такива ситуации не трябва да правите секс или трябва да вземете допълнителни нехормонални 

контрацептивни предпазни мерки, напр. да използвате презерватив или друг бариерен метод. Не използвайте ритъм или 

температурни методи. Тези методи могат да бъдат ненадеждни, тъй като Exlutena променя обичайните промени в температурата и 

цервикалната слуз, които възникват по време на менструалния цикъл.

Exlutena, както всички хормонални контрацептиви, не предпазва от ХИВ инфекция (СПИН) или друго заболяване, 
предавано по полов път.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Exlutena?
Ако Exlutena се използва при наличие на някое от изброените по-долу състояния, може да се наложи да бъдете под внимателно 

наблюдение. Вашият лекар/акушерка ще Ви обясни какво да правите. Ето защо, ако някое от изброените се отнася за Вас, кажете на 

Вашия лекар/акушерка, преди да започнете да използвате Exlutena:

• имате или сте имали рак на гърдата;
• имате рак на черния дроб;

• сте имали тромбоза;
• имате диабет;
• сте имали бременност извън утробата (извънматочна бременност);
• имате или сте имали инфекция или операция на фалопиевата тръба;
• страдате от епилепсия;
• страдате от туберкулоза;
• имате високо кръвно налягане;
• имате или сте имали хлоазма (жълтеникаво-кафяви пигментни петна по кожата, особено на лицето); ако е така, 
избягвайте твърде много излагане на слънце или ултравиолетова радиация.

Ако някое от горните състояния се появи за първи път, влоши се или се повтори, докато използвате 

Exlutena, трябва да се свържете с Вашия лекар/акушерка.

Хапчето и рак на гърдата
Всяка жена е изложена на риск от рак на гърдата, независимо дали приема или не орални контрацептиви („хапчето“). Ракът на 

гърдата се открива малко по-често при жени, които приемат хапчетата, отколкото при жени на същата възраст, които не приемат 

хапчето. Когато жените спрат да приемат хапчетата, рискът постепенно намалява, така че 10 години след спиране рискът е същият 

като при жени, които никога не са приемали хапчето. Ракът на гърдата е рядко срещан под 40-годишна възраст, но рискът се 

увеличава с напредване на възрастта на жената. Следователно допълнителният брой диагностицирани ракови заболявания на 

гърдата е по-висок, ако жената е на по-висока възраст. Колко дълго една жена приема хапчето е по-малко важно.

На всеки 10 000 жени, които приемат хапчето до 5 години, но спират да го приемат на 20-годишна възраст, ще има по-малко от 1 

допълнителен случай на рак на гърдата, открит до 10 години след спирането, в допълнение към 4-те случая обикновено диагностициран 

в тази възрастова група. По същия начин при 10 000 жени, които приемат хапчетата до 5 години, но спират да ги приемат на 30-годишна 

възраст, ще има 5 допълнителни случая в допълнение към 44-те случая, които обикновено се диагностицират. При 10 000 жени, които 

приемат хапчето до 5 години, но спират да го приемат на 40-годишна възраст, ще има 20 допълнителни случая в допълнение към 160-те, 

които обикновено се диагностицират.

Ракът на гърдата, открит при жени, които приемат хапчето, изглежда по-малко вероятно да се разпространи, отколкото ракът 
на гърдата, открит при жени, които не приемат хапчето. Не е известно дали разликата в риска от рак на гърдата е причинена 
от хапчето. Възможно е жените да са били по-често преглеждани, така че ракът на гърдата да е забелязан по-рано.
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Хапчето и тромбоза (кръвен съсирек)
Тромбозата е образуването на кръвен съсирек, който може да блокира кръвоносен съд. Понякога се появява тромбоза в 
дълбоките вени на краката (дълбока венозна тромбоза). Ако този съсирек се откъсне от вените, където се образува, той може да 
достигне и да блокира артериите на белите дробове, причинявайки така наречената белодробна емболия. В резултат на това 
могат да възникнат фатални ситуации. Дълбоката венозна тромбоза е рядко явление. Може да се развие независимо дали 
приемате хапчето или не. Може да се случи и ако забременеете.
Рискът от тромбоза е по-висок при употребяващите хапчета, отколкото при неупотребяващите. Смята се, че рискът от хапчета, съдържащи само 

прогестоген, като Exlutena, е по-нисък, отколкото при употребяващи хапчета, които също съдържат естрогени (комбинирани хапчета). Ако 

забележите възможни признаци на тромбоза, трябва незабавно да посетите Вашия лекар. (Вижте също 'Кога трябва да се свържете с Вашия 

лекар?')

Кисти на яйчниците

По време на употребата на минихапчета в яйчниците могат да се развият малки торбички, пълни с течност. Те се наричат   
кисти на яйчниците. Обикновено изчезват сами. Понякога причиняват лека коремна болка. Само рядко те могат да доведат до 
по-сериозни проблеми.

Психични разстройства
Някои жени, използващи хормонални контрацептиви, включително Exlutena, съобщават за депресия или депресивно настроение. 

Депресията може да бъде сериозна и понякога може да доведе до мисли за самоубийство. Ако имате промени в настроението и 

депресивни симптоми, свържете се с Вашия лекар за допълнителни медицински съвети възможно най-скоро.

Други лекарства и Exlutena
Някои лекарства могат да спрат правилното действие на Exlutena. Те включват лекарства, използвани за лечение на 
епилепсия (напр. примидон, фенитоин, барбитурати, карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, фелбамат), туберкулоза 
(напр. рифампицин) и HIV инфекции (напр. ритонавир, нелфинавир) или други инфекциозни заболявания 
(гризеофулвин ), медицински въглен, използван при стомашно разстройство и билковият лек жълт кантарион(
Hypericum perforatum)основно се използва за лечение на депресивни настроения. Exlutena може също да повлияе на 
действието на други лекарства.
Моля, информирайте Вашия лекар/акушерка или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства или билкови 

продукти, дори и такива, които не са предписани. Вашият лекар/акушерка може да Ви каже дали трябва да вземете допълнителни 

предпазни мерки за контрацепция и ако да, за колко време.

Бременност и кърмене

Бременност
Exlutena не трябва да се използва от жени, които са бременни или които смятат, че може да са бременни.

Кърмене
Exlutena не оказва влияние върху количеството или качеството на кърмата. Малки количества (0,14 % от 
количеството, погълнато от майката) от активното вещество преминават в кърмата и няма индикации за риск за 
бебето. Кажете на Вашия лекар/акушерка, ако искате да използвате Exlutena по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини 
Няма наблюдавани ефекти.

Exlutena съдържа лактоза
Exlutena съдържа лактоза. Ако не понасяте определени захари, свържете се с Вашия лекар/акушерка, преди да започнете с 
Exlutena.

Кога трябва да се свържете с Вашия лекар?

Редовни прегледи
Когато използвате Exlutena, Вашият лекар/акушерка ще Ви каже да се връщате за редовни прегледи. 
Като цяло честотата и естеството на тези прегледи ще зависят от вашата лична ситуация.
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Свържете се с Вашия лекар/акушерка възможно най-скоро, ако:

• забележите възможни признаци на тромбоза (напр. силна болка или подуване на някой от краката Ви, 
необяснима болка в гърдите, задух, необичайна кашлица, особено ако кашляте кръв);
• имате внезапна, силна болка в стомаха или изглеждате жълтеница (индикация за възможни проблеми с черния дроб);

• усещате бучка в гърдата си;
• имате внезапна или силна болка в долната част на корема или в областта на стомаха (евентуално показваща 
извънматочна бременност, това е бременност извън утробата);
• трябва да бъдете обездвижени (например да сте приковани към легло) или да имате операция; консултирайте се с Вашия 

лекар поне четири седмици предварително;

• имате необичайно, силно вагинално кървене;
• подозирате, че сте бременна.

Ситуациите и симптомите, споменати по-горе, са описани и обяснени по-подробно на друго място в тази 
листовка.

3. Как да приемате Exlutena

Кога и как да приемате таблетките?

Опаковката Exlutena съдържа 28 таблетки. На задната страна на опаковката дните от седмицата са отпечатани 
върху фолиото, като между тях са отпечатани стрелки. Всеки ден съответства на една таблетка. Всеки път, когато 
започнете нова опаковка Exlutena, вземете таблетка в горния ред. Ако започнете в сряда, трябва да вземете 
таблетката от горния ред, отбелязан със WED. Продължете да приемате по една таблетка на ден, докато 
опаковката се изпразни, като винаги следвате посоката, посочена със стрелките. Като погледнете гърба на 
опаковката, можете лесно да проверите дали сте приели дневната си таблетка. Вземете таблетката си 
приблизително по едно и също време всеки ден. Поглъщайте всяка таблетка цяла, с вода. Може да имате 
известно кървене по време на употребата на Exlutena, но трябва да продължите да приемате таблетките си както 
обикновено. Когато една опаковка е празна,

Започвате първата си опаковка Exlutena

• Ако не сте използвали хормонални контрацептиви през последния месец
Вземете първата таблетка на първия ден от менструалното кървене. Вземете таблетка, отбелязана с този ден от седмицата. 
Exlutena действа незабавно, не е необходимо да използвате допълнителен контрацептивен метод.
Можете също да започнете на 2-5 дни от цикъла си, но в този случай се уверете, че използвате и допълнителен 
контрацептивен метод (напр. презерватив) през първите 7 дни.

• Ако преминете от комбиниран орален контрацептив (КОК), вагинален пръстен или трансдермален пластир Можете да започнете да 

приемате Exlutena в деня, след като сте приели последната таблетка от настоящата си опаковка хапчета, или в деня на отстраняване на 

вагиналния пръстен или пластир (това означава, че няма седмица без таблетки, пръстени или пластири). Ако настоящата Ви опаковка 

хапчета съдържа и неактивни таблетки, можете да започнете Exlutena в деня след приема на последната активна таблетка (ако не сте 

сигурни коя е това, попитайте Вашия лекар/акушерка или фармацевт). Ако следвате тези инструкции, не е необходимо да използвате 

допълнителен контрацептивен метод.

• Ако преминете от друго хапче, съдържащо само прогестоген (мини-хапче)

Можете да спрете приема всеки ден и веднага да започнете да приемате Exlutena. Не е необходимо да вземате допълнителни предпазни мерки за 

контрацепция.

• Ако преминете от инжекционно или имплантно или вътрематочно устройство (IUD), освобождаващо прогестоген
Започнете да използвате Exlutena, когато предстои следващата Ви инжекция или в деня, в който Вашият имплант или ВМС са отстранени.
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• Ако току-що сте имали бебе

Ако току-що сте имали бебе, Вашият лекар/акушерка може да Ви каже да изчакате първата нормална менструация, преди да 
започнете да приемате Exlutena. Понякога е възможно да се започне по-рано. Вашият лекар/акушерка ще Ви посъветва.

• Ако току-що сте имали спонтанен аборт или аборт 
Вашият лекар/акушерка ще Ви посъветва.

Ако се приемат твърде много таблетки Exlutena

Няма съобщения за сериозни вредни ефекти от приема на твърде много таблетки Exlutena наведнъж. Симптомите, които 
могат да се появят, са гадене, повръщане и, при млади момичета, леко вагинално кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Exlutena

Ако вие степо-малко от 3 часакъсно при прием на таблетка надеждността на Exlutena се запазва. Вземете пропуснатата 
таблетка веднага щом си спомните и вземете следващите таблетки в обичайното време.

Ако вие степовече от 3 часакъсно с приема на таблетка, надеждността на Exlutena може да бъде намалена. Колкото повече 

последователни таблетки сте пропуснали, толкова по-голям е рискът от намаляване на контрацептивната ефикасност. Вземете 

последната пропусната таблетка веднага щом си спомните и вземете следващите таблетки в обичайното време. Използвайте 

допълнителна защита (напр. презерватив) през следващите 7 дни от приема на таблетките. Ако сте пропуснали една или повече 

таблетки през първата седмица от приема на таблетките и сте имали полов акт през седмицата преди да сте пропуснали таблетките, има 

вероятност да забременеете. Попитайте Вашия лекар/акушерка за съвет.

Ако страдате от стомашно-чревни нарушения (напр. повръщане, тежка диария)

Ако сте повръщали или сте приемали медицински въглен в рамките на 3-4 часа след приема на таблетката Exlutena или 
имате тежка диария, активната съставка може да не се е абсорбирала напълно. Следвайте същите съвети като при 
пропуснати таблетки.

Ако имате неочаквано кървене

Вагинално кървене може да се появи на неравномерни интервали по време на употребата на Exlutena. Това може да е просто леко 

зацапване или кървене, което по-скоро прилича на менструално кървене. Възможно е също изобщо да нямате кървене. Нередовните 

кръвоизливи не са знак, че контрацептивната защита на Exlutena е намалена. По принцип не е необходимо да предприемате никакви 

действия; просто продължете да приемате Exlutena. Ако обаче кървенето е силно или продължително, консултирайте се с Вашия лекар/

акушерка.

Ако спрете приема на Exlutena

Можете да спрете приема на Exlutena по всяко време. Ако спрете, защото искате да забременеете, обикновено се 
препоръчва да изчакате, докато имате естествена менструация, преди да опитате да забременеете.
Ако имате допълнителни въпроси относно този лекарствен продукт, свържете се с Вашия лекар/акушерка или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозните нежелани реакции, свързани с употребата на противозачатъчни хапчета, са описани в раздела „Кога 
трябва да внимавате с Exlutena?Моля, прочетете внимателно този раздел и се консултирайте с Вашия лекар/акушерка, 
когато е необходимо.

Други нежелани реакции, съобщени от потребители на Exlutena или на хормонални контрацептиви като цяло, са:
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Често срещани (повече от 1 от 100 потребители):Нередовно кървене, загуба на менструация, чувствителност на гърдите, болка в гърдите, 

секреция на гърдите, повишаване на телесното тегло, главоболие, мигрена, гадене, коремна болка, обрив, уртикария, болезнени синьо-

червени обриви (еритема нодозум), хлоазма (кафяви петна по кожа), задържане на течности, депресивно настроение, промени в 

настроението и намалено либидо.

По-рядко (по-малко от 1 от 100 потребители):Непоносимост към контактни лещи, повръщане, диария, вагинална секреция и 

уголемяване на гърдите.

Редки (по-малко от 1 от 1000 потребители):Намаляване на телесното тегло, свръхчувствителност, повишено либидо.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия 

лекар или фармацевт.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар/акушерка или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез

* . Като докладвате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това

националната система за докладване, посочена в

Приложение V

лекарство.

5. Как да съхранявате Exlutena

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след Utg.dat. Датата на епирия се 

отнася до последния ден от този месец.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите 

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Exlutena

- Активното вещество е линестренол (прогестагенен хормон) 0,5 mg.
- Другите съставки са картофено нишесте, амилопектин, лактоза монохидрат (около 43 mg) и магнезиев 
стеарат.

Как изглежда Exlutena и какво съдържа опаковката

Една блистерна опаковка съдържа 28 бели кръгли таблетки.

Таблетките са с код TT2 от едната страна и ORGANON* от обратната. Всяка картонена кутия съдържа 3 блистера.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Притежател на разрешение за 
употреба Merck Sharp & Dohme BV 
кутия 581
2003 PC Харлем
Холандия
Производител
NV Органон
Пощенска кутия 20

NL-5340 BH Oss
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Холандия

Допълнителна информация може да бъде 
получена от: Merck Sharp & Dohme (Швеция) AB Box 
45192
104 30 Стокхолм
Тел: 077-570 04 88

Тази листовка последно е одобрена в 
2019-01-16
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