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Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang 

impormasyon para sa iyo.
- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor/midwife o parmasyutiko.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang 

mga senyales ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor/midwife o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ano ang Exlutena at para saan ito ginagamit
Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exlutena

Paano mo dadalhin ang Exlutena

Mga posibleng epekto
Paano mag-imbak ng Exlutena

Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Exlutena at para saan ito ginagamit

Ang Exlutena ay ginagamit para sa pag-iwas sa hindi gustong pagbubuntis. Kapag ang Exlutena ay kinuha nang tama (nang walang 

nawawalang mga tablet), ang panganib na maging buntis ay napakababa.

Ang Exlutena ay naglalaman ng isang maliit na halaga ng isang uri ng babaeng sex hormone, ang progestogen lynestrenol. Para sa kadahilanang ito 

Exlutena ay tinatawag na isang minipill. Taliwas sa pinagsamang mga tabletas, ang mga mini-pill ay hindi naglalaman ng estrogen hormone. Pinipigilan ng 

Exlutena ang paglilihi sa pamamagitan ng:

• pag-iwas sa pagpasok ng sperm cells sa sinapupunan sa pamamagitan ng pagtaas ng lagkit ng cervical mucus, kaya 
binabawasan ang pagtagos ng sperm.
• karamihan (sa 70% ng mga kababaihan) ay walang nangyayaring obulasyon.

Kabaligtaran sa pinagsamang tableta, ang Exlutena ay maaaring gamitin ng mga babaeng hindi pinahihintulutan ang mga estrogen 
at ng mga babaeng nagpapasuso. Ang isang kawalan ay ang pagdurugo ng vaginal ay maaaring mangyari sa hindi regular na 
pagitan. Maaaring wala ka ring pagdurugo.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Exlutena

Huwag kumuha ng Exlutena

Huwag uminom ng Exlutena kung mayroon o nagkaroon ka ng alinman sa mga kondisyong nakalista sa ibaba. Kung ang alinman sa mga ito ay 

naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong doktor/midwife bago simulan ang paggamit ng Exlutena. Maaari kang makakuha ng payo na gumamit ng 

nonhormonal na paraan ng birth control.

• Kung mayroon kang thrombosis. Ang trombosis ay ang pagbuo ng namuong dugo sa isang daluyan ng dugo [hal. ng mga binti 
(deep venous thrombosis) o ang mga baga (pulmonary embolism)].
• Kung mayroon kang jaundice (pagninilaw ng balat) o matinding sakit sa atay.
• Kung mayroon o nagkaroon ka ng tumor na sensitibo sa mga sex steroid, tulad ng ilang uri ng kanser sa suso.
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• Kung mayroon kang anumang hindi maipaliwanag na pagdurugo sa ari.

• Kung ikaw ay alerdyi sa aktibong sangkap o alinman sa iba pang sangkap ng Exlutena.

Kung ang alinman sa mga kondisyon sa itaas ay lumitaw sa unang pagkakataon, lumala o umuulit habang gumagamit ng Exlutena, dapat kang 

makipag-ugnayan sa iyong doktor/midwife.

Mga babala at pag-iingat

Sa leaflet na ito, inilalarawan ang ilang sitwasyon kung saan dapat mong ihinto ang paggamit ng Exlutena, o kung saan maaaring mabawasan ang 

pagiging maaasahan ng Exlutena. Sa ganitong mga sitwasyon hindi ka dapat makipagtalik o dapat kang gumawa ng mga karagdagang pag-iingat na 

hindi hormonal contraceptive, halimbawa, gumamit ng condom o ibang paraan ng hadlang. Huwag gumamit ng mga pamamaraan ng ritmo o 

temperatura. Maaaring hindi mapagkakatiwalaan ang mga pamamaraang ito dahil binabago ng Exlutena ang mga karaniwang pagbabago sa 

temperatura at cervical mucus na nangyayari sa panahon ng menstrual cycle.

Ang Exlutena, tulad ng lahat ng hormonal contraceptive, ay hindi nagpoprotekta laban sa impeksyon sa HIV (AIDS) o anumang iba pang 

sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.

Ano ang kailangan mong malaman bago gamitin ang Exlutena?
Kung ang Exlutena ay ginagamit sa pagkakaroon ng alinman sa mga kundisyon na nakalista sa ibaba, maaaring kailanganin mong panatilihin sa ilalim ng malapit na 

pagmamasid. Ipapaliwanag sa iyo ng iyong doktor/midwife kung ano ang gagawin. Samakatuwid, kung ang alinman sa mga ito ay naaangkop sa iyo, sabihin sa iyong 

doktor/midwife bago simulan ang paggamit ng Exlutena:

• ikaw ay nagkaroon o nagkaroon ng kanser sa suso;

• mayroon kang kanser sa atay;

• nagkaroon ka ng trombosis;
• mayroon kang diabetes;

• nagkaroon ka ng pagbubuntis sa labas ng sinapupunan (ectopic pregnancy);
• ikaw ay nagkaroon o nagkaroon ng impeksyon o operasyon ng fallopian tube;
• dumaranas ka ng epilepsy;
• dumaranas ka ng tuberkulosis;
• mayroon kang mataas na presyon ng dugo;

• mayroon ka o nagkaroon ka ng chloasma (dilaw-kayumangging pigmentation patch sa balat, partikular sa mukha); kung 
gayon iwasan ang labis na pagkakalantad sa araw o ultraviolet radiation.

Kung ang alinman sa mga kondisyon sa itaas ay lumitaw sa unang pagkakataon, lumala o umuulit habang gumagamit 

ng Exlutena, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor/midwife.

Ang Pill at Breast Cancer
Ang bawat babae ay nasa panganib ng kanser sa suso umiinom man siya o hindi ng mga oral contraceptive ('ang Pill'). Ang kanser sa suso ay 

bahagyang mas madalas na natagpuan sa mga babaeng umiinom ng Pill kaysa sa mga babaeng nasa parehong edad na hindi umiinom ng Pill. 

Kapag huminto ang mga babae sa pag-inom ng Pill, unti-unting nababawasan ang panganib, kaya 10 taon pagkatapos ihinto ang panganib ay 

pareho sa mga babaeng hindi pa umiinom ng Pill. Ang kanser sa suso ay bihirang wala pang 40 taong gulang ngunit tumataas ang panganib 

habang tumatanda ang babae. Samakatuwid, ang dagdag na bilang ng mga nasuri na kanser sa suso ay mas mataas kung ang babae ay nasa 

mas mataas na edad. Gaano katagal umiinom ang babae ng Pill ay hindi gaanong mahalaga.

Sa bawat 10 000 kababaihan na umiinom ng Pill nang hanggang 5 taon ngunit huminto sa pag-inom nito sa edad na 20, magkakaroon ng mas 

mababa sa 1 karagdagang kaso ng kanser sa suso na makikita hanggang 10 taon pagkatapos huminto, bilang karagdagan sa 4 na karaniwang 

kaso. nasuri sa pangkat ng edad na ito. Gayundin, sa 10 000 kababaihan na umiinom ng Pill nang hanggang 5 taon ngunit huminto sa pag-inom 

nito sa edad na 30, magkakaroon ng 5 karagdagang kaso bilang karagdagan sa 44 na kaso na karaniwang nasuri. Sa 10 000 kababaihan na 

umiinom ng Pill nang hanggang 5 taon ngunit huminto sa pag-inom nito sa edad na 40, magkakaroon ng 20 karagdagang kaso bilang karagdagan 

sa 160 na kaso na karaniwang nasuri.

Ang mga kanser sa suso na matatagpuan sa mga babaeng umiinom ng Pill, ay tila mas malamang na kumalat kaysa sa mga kanser sa 
suso na matatagpuan sa mga babaeng hindi umiinom ng Pill. Hindi alam kung ang pagkakaiba sa panganib ng kanser sa suso ay 
sanhi ng Pill. Maaaring mas madalas na masuri ang mga kababaihan, kaya mas maagang napansin ang kanser sa suso.
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Ang Pill at Thrombosis (blood clot)
Ang trombosis ay ang pagbuo ng isang namuong dugo, na maaaring humarang sa isang daluyan ng dugo. Minsan nangyayari ang isang 

trombosis sa malalim na ugat ng mga binti (deep venous thrombosis). Kung ang clot na ito ay humiwalay mula sa mga ugat kung saan ito nabuo, 

maaari itong umabot at humarang sa mga arterya ng baga, na magdulot ng tinatawag na pulmonary embolism. Bilang resulta, maaaring 

mangyari ang mga nakamamatay na sitwasyon. Ang malalim na venous thrombosis ay isang bihirang pangyayari. Maaari itong bumuo kung 

umiinom ka man o hindi ng Pill. Maaari rin itong mangyari kung ikaw ay buntis.

Ang panganib ng trombosis ay mas mataas sa mga gumagamit ng Pill kaysa sa mga hindi gumagamit. Ang panganib sa mga progestogen-only na tabletas tulad ng 

Exlutena ay pinaniniwalaang mas mababa kaysa sa mga gumagamit ng Pills na naglalaman din ng mga estrogen (pinagsamang Pills). Kung mapapansin mo ang mga 

posibleng palatandaan ng isang trombosis, dapat kang magpatingin kaagad sa iyong doktor. (Tingnan din 'Kailan ka dapat makipag-ugnayan sa iyong doktor?')

Mga Ovarian Cyst
Sa panahon ng paggamit ng mga minipill, ang maliliit na sac na puno ng likido ay maaaring bumuo sa mga ovary. Ang mga ito ay tinatawag na ovarian cysts. 

Karaniwan silang nawawala sa kanilang sarili. Minsan nagdudulot sila ng banayad na pananakit ng tiyan. Bihira lamang, maaari silang humantong sa mas 

malubhang problema.

Mga sakit sa saykayatriko
Ang ilang kababaihan na gumagamit ng hormonal contraceptive kabilang ang Exlutena ay nag-ulat ng depresyon o depressed mood. Ang depresyon 

ay maaaring malubha at kung minsan ay maaaring humantong sa pag-iisip ng pagpapakamatay. Kung nakakaranas ka ng mga pagbabago sa mood 

at mga sintomas ng depresyon makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa karagdagang medikal na payo sa lalong madaling panahon.

Iba pang mga gamot at Exlutena
Maaaring pigilan ng ilang mga gamot ang Exlutena na gumana nang maayos. Kabilang dito ang mga gamot na ginagamit para sa 
paggamot ng epilepsy (hal., primidone, phenytoin, barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramate, felbamate), tuberculosis 
(hal. rifampicin) at mga impeksyon sa HIV (hal. ritonavir, nelfinavir), o iba pang mga nakakahawang sakit (griseofulvin). ), medikal na 
uling na ginagamit para sa sakit ng tiyan at ang halamang gamot na St. John's wort(Hypericum perforatum)pangunahing ginagamit 
para sa paggamot ng mga depressive mood. Ang Exlutena ay maaari ding makagambala sa paggana ng iba pang mga gamot.

Mangyaring ipagbigay-alam sa iyong doktor/midwife o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba pang mga 

gamot o produktong herbal, kahit na ang mga hindi inireseta. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor/midwife kung kailangan mong gumawa ng mga 

karagdagang pag-iingat sa contraceptive at kung gayon, kung gaano katagal.

Pagbubuntis at pagpapasuso

Pagbubuntis
Ang Exlutena ay hindi dapat gamitin ng mga babaeng buntis, o nag-iisip na maaaring buntis sila.

pagpapasuso
Ang Exlutena ay hindi nakakaimpluwensya sa dami o kalidad ng gatas ng ina. Ang mga maliliit na halaga (0.14 % ng halaga na 
natutunaw ng ina) ng aktibong sangkap ay pumasa sa gatas ng suso at walang mga indikasyon ng anumang panganib para sa 
sanggol. Sabihin sa iyong doktor/midwife kung gusto mong gamitin ang Exlutena habang nagpapasuso.

Pagmamaneho at paggamit ng mga 

makina Walang naobserbahang epekto.

Ang Exlutena ay naglalaman ng lactose

Ang Exlutena ay naglalaman ng lactose. Kung hindi mo matitiis ang ilang partikular na asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor/midwife bago magsimula 

sa Exlutena.

Kailan ka dapat makipag-ugnayan sa iyong doktor?

Regular na check-up
Kapag gumagamit ka ng Exlutena, sasabihin sa iyo ng iyong doktor/midwife na bumalik para sa mga regular na check-up. 
Sa pangkalahatan, ang dalas at katangian ng mga check-up na ito ay depende sa iyong personal na sitwasyon.

3



Lynestrenol 0.5mg Tablets (Merck 
Sharp & Dohme BV) RH017

WHOPAR bahagi 3
Pagsusumite ng mga supplier ng

Inaprubahan ng SRA ang text

Setyembre 2019

Makipag-ugnayan sa iyong doktor/midwife sa lalong madaling panahon kung:

• napapansin mo ang mga posibleng senyales ng thrombosis (hal. matinding pananakit o pamamaga sa alinman sa iyong mga binti, hindi 

maipaliwanag na pananakit sa dibdib, paghinga, hindi pangkaraniwang ubo, lalo na kung umuubo ka ng dugo);

• mayroon kang biglaan, matinding pananakit ng tiyan o mukhang nanilaw (nagpapahiwatig ng posibleng mga problema sa atay);

• nakakaramdam ka ng bukol sa iyong dibdib;

• mayroon kang biglaan o matinding pananakit sa ibabang bahagi ng iyong tiyan o bahagi ng tiyan (posibleng nagpapahiwatig ng 
ectopic pregnancy, ito ay pagbubuntis sa labas ng sinapupunan);
• ikaw ay hindi makagalaw (halimbawa ay nakakulong sa kama) o kailangang operahan; kumunsulta sa iyong doktor nang 
hindi bababa sa apat na linggo nang maaga;
• mayroon kang hindi pangkaraniwang, mabigat na pagdurugo sa ari;

• pinaghihinalaan mo na ikaw ay buntis.

Ang mga sitwasyon at sintomas na binanggit sa itaas ay inilarawan at ipinaliwanag nang mas detalyado sa ibang lugar sa leaflet 
na ito.

3. Paano kumuha ng Exlutena

Kailan at paano kunin ang mga tableta?

Ang Exlutena pack ay naglalaman ng 28 tablets. Sa likod na bahagi ng pack, ang mga araw ng linggo ay naka-print sa foil, na may mga 
arrow na naka-print sa pagitan ng mga ito. Ang bawat araw ay tumutugma sa isang tableta. Sa tuwing magsisimula ka ng bagong pack 
ng Exlutena, kumuha ng tablet sa itaas na hilera. Kung magsisimula ka sa isang Miyerkules, dapat mong kunin ang tablet mula sa itaas 
na hilera na may markang WED. Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang tableta sa isang araw hanggang sa walang laman ang pack, 
palaging sumusunod sa direksyon na ipinahiwatig ng mga arrow. Sa pamamagitan ng pagtingin sa likod ng pack, madali mong masusuri 
kung nainom mo na ang iyong pang-araw-araw na tablet. Dalhin ang iyong tablet nang halos parehong oras bawat araw. Lunukin ang 
bawat tableta nang buo, na may tubig. Maaari kang magkaroon ng kaunting pagdurugo sa panahon ng paggamit ng Exlutena, ngunit 
dapat mong ipagpatuloy ang pag-inom ng iyong mga tablet bilang normal. Kapag walang laman ang isang pakete,

Simula sa iyong unang pakete ng Exlutena

• Kung hindi ka gumamit ng anumang hormonal contraceptive sa nakaraang buwan
Uminom ng unang tableta sa unang araw ng pagdurugo ng regla. Uminom ng tablet na may markang iyon ng araw ng linggo. Ang Exlutena ay 

gagana kaagad, hindi kinakailangan na gumamit ng karagdagang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.

Maaari ka ring magsimula sa ika-2-5 araw ng iyong cycle, ngunit sa kasong iyon siguraduhing gumamit ka rin ng karagdagang 

paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis (hal. condom) sa unang 7 araw.

• Kung lumipat ka mula sa isang pinagsamang oral contraceptive pill (COC), vaginal ring, o transdermal patch Maaari mong simulan ang pag-

inom ng Exlutena sa araw pagkatapos mong inumin ang huling tableta mula sa iyong kasalukuyang Pill pack, o sa araw ng pagtanggal ng iyong 

vaginal ring o patch (ito ay nangangahulugan na walang tablet-, ring-, o patch-free na linggo). Kung ang iyong kasalukuyang Pill pack ay 

naglalaman din ng mga hindi aktibong tablet maaari mong simulan ang Exlutena sa araw pagkatapos ng huling aktibong tableta (kung hindi ka 

sigurado kung alin ito, tanungin ang iyong doktor/midwife o parmasyutiko). Kung susundin mo ang mga tagubiling ito, hindi kinakailangang 

gumamit ng karagdagang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.

• Kung lumipat ka mula sa isa pang progestogen-only pill (mini-pill)
Maaari mong ihinto ang pag-inom nito anumang araw at simulan kaagad ang paggamit ng Exlutena. Hindi mo kailangang gumawa ng mga karagdagang pag-iingat sa 

contraceptive.

• Kung lumipat ka mula sa isang injectable o implant o isang progestogen-releasing intrauterine device (IUD)
Simulan ang paggamit ng Exlutena kapag ang iyong susunod na iniksyon ay dapat na o sa araw na ang iyong implant o ang iyong IUD ay tinanggal.
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• Kung nagka-baby ka lang
Kung kakapanganak mo pa lang, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor/midwife na maghintay hanggang matapos ang iyong unang normal na regla 

bago mo simulan ang pag-inom ng Exlutena. Minsan posible na magsimula nang mas maaga. Ang iyong doktor/midwife ay magpapayo sa iyo.

• Kung nagkaroon ka lang ng miscarriage, o abortion Ang 
iyong doktor/midwife ay magpapayo sa iyo.

Kung masyadong maraming Exlutena tablets ang iniinom

Walang mga ulat ng malubhang nakakapinsalang epekto mula sa pagkuha ng masyadong maraming Exlutena tablets sa isang pagkakataon. Ang mga 

sintomas na maaaring mangyari ay pagduduwal, pagsusuka at, sa mga batang babae, bahagyang pagdurugo sa ari.

Kung nakalimutan mong kumuha ng Exlutena

Kung ikaw aywala pang 3 orashuli sa pagkuha ng isang tablet, ang pagiging maaasahan ng Exlutena ay pinananatili. Kunin ang napalampas na 

tablet sa sandaling maalala mo at inumin ang susunod na mga tablet sa karaniwang oras.

Kung ikaw aymahigit 3 orashuli sa pag-inom ng tableta, maaaring mabawasan ang pagiging maaasahan ng Exlutena. Kung mas maraming 

magkakasunod na tabletang napalampas mo, mas mataas ang panganib na bumaba ang bisa ng contraceptive. Kunin ang huling napalampas na 

tablet sa sandaling maalala mo at inumin ang susunod na mga tablet sa karaniwang oras. Gumamit ng karagdagang proteksyon (hal. condom) 

para sa susunod na 7 araw ng pag-inom ng tablet. Kung napalampas mo ang isa o higit pang mga tableta sa unang linggo ng paggamit ng tableta 

at nakipagtalik sa isang linggo bago hindi nakuha ang mga tableta, may posibilidad na mabuntis. Humingi ng payo sa iyong doktor/midwife.

Kung dumaranas ka ng mga gastrointestinal disturbances (hal., pagsusuka, matinding pagtatae)

Kung ikaw ay nagsuka o uminom ng medikal na uling sa loob ng 3-4 na oras pagkatapos kunin ang iyong Exlutena tablet o nagkaroon ng 

matinding pagtatae, ang aktibong sangkap ay maaaring hindi ganap na nasipsip. Sundin ang parehong payo tulad ng para sa mga 

napalampas na tablet.

Kung mayroon kang hindi inaasahang pagdurugo

Ang pagdurugo ng puki ay maaaring mangyari sa hindi regular na pagitan sa panahon ng paggamit ng Exlutena. Maaaring ito ay bahagyang 

paglamlam o pagdurugo, na mukhang isang pagdurugo ng regla. Maaaring wala ka ring pagdurugo. Ang hindi regular na pagdurugo ay hindi 

senyales na bumababa ang contraceptive protection ng Exlutena. Sa pangkalahatan, hindi mo kailangang gumawa ng anumang aksyon; 

ipagpatuloy mo lang ang pagkuha ng Exlutena. Kung, gayunpaman, ang pagdurugo ay mabigat o matagal kumunsulta sa iyong doktor/midwife.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Exlutena

Maaari mong ihinto ang pagkuha ng Exlutena anumang oras na gusto mo. Kung huminto ka dahil gusto mong magbuntis, 
karaniwang inirerekomenda na maghintay ka hanggang magkaroon ka ng natural na regla bago subukang magbuntis.
Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa produktong panggamot na ito makipag-ugnayan sa iyong doktor/midwife o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang mga malubhang hindi kanais-nais na epekto na nauugnay sa paggamit ng mga Contraceptive Pills ay inilarawan sa seksyong '
Kailan mo kailangang mag-ingat sa Exlutena?'Mangyaring basahin nang mabuti ang seksyong ito at kumunsulta sa iyong doktor/
midwife kung naaangkop.

Ang iba pang mga side effect na iniulat ng mga gumagamit ng Exlutena o ng hormonal contraceptive sa pangkalahatan ay:

5



Lynestrenol 0.5mg Tablets (Merck 
Sharp & Dohme BV) RH017

WHOPAR bahagi 3
Pagsusumite ng mga supplier ng

Inaprubahan ng SRA ang text

Setyembre 2019

Karaniwan (higit sa 1 sa 100 user):Hindi regular na pagdurugo, pagkawala ng regla, lambot ng dibdib, pananakit ng dibdib, pagtatago ng 
dibdib, pagtaas ng timbang ng katawan, sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo, pagduduwal, pananakit ng tiyan, pantal, urticaria, masakit na 
bughaw-pulang pantal (erythema nodosum), chloasma (brown patches sa balat), fluid retention, depressive mood, pagbabago sa mood 
at pagbaba ng libido.

Hindi gaanong karaniwan (mas mababa sa 1 sa 100 user):Hindi pagpaparaan sa contact lens, pagsusuka, pagtatae, pagtatago ng vaginal at 

paglaki ng dibdib.

Rare (mas mababa sa 1 sa 1000 user):Pagbaba sa timbang ng katawan, hypersensitivity, pagtaas ng libido.

Kung ang alinman sa mga side effect ay nagiging seryoso, o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong 

doktor o parmasyutiko.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor/midwife o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista 

sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng

* . Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan nito

ang pambansang sistema ng pag-uulat na nakalista sa

Appendix V
gamot.

5. Paano mag-imbak ng Exlutena

Itago ang gamot na ito sa hindi maabot at makita ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton pagkatapos ng Utg.dat. Ang petsa ng epiry ay 

tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon ang mga 

gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Exlutena

- Ang aktibong sangkap ay lynestrenol (progestogenic hormone) 0.5 mg.
- Ang iba pang mga sangkap ay potato starch, amylopectin, lactose monohydrate (circa 43 mg) at magnesium 
stearate.

Ano ang hitsura ng Exlutena at mga nilalaman ng pack

Ang isang blister pack ay naglalaman ng 28 puting bilog na tableta.

Ang mga tablet ay naka-code na TT2 sa isang gilid at ORGANON* sa likod. Ang bawat karton ay naglalaman ng 3 blister pack.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing at Tagagawa

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Merck Sharp at Dohme BV 
Box 581
2003 PC Haarlem
Ang Netherlands
Manufacturer
NV Organon
PO Box 20
NL-5340 BH Oss
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Lynestrenol 0.5mg Tablets (Merck 
Sharp & Dohme BV) RH017

WHOPAR bahagi 3
Pagsusumite ng mga supplier ng

Inaprubahan ng SRA ang text

Setyembre 2019

Ang Netherlands

Ang karagdagang impormasyon ay maaaring makuha 
mula sa: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Box 45192

104 30 Stockholm
Tel: 077-570 04 88

Huling naaprubahan ang leaflet na ito 
sa 2019-01-16
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