ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA
Cerazette, 75 mikrogramów, tabletki powlekane
Desogestrelum
Nale y zapozna si z tre ci ulotki przed zastosowaniem leku.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta .
Nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych w tpliwo ci.
Lek ten przepisano ci le okre lonej osobie. Nie nale y go przekazywa innym. Lek mo e
zaszkodzi innej osobie, nawet je li objawy jej choroby s takie same.
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis tre ci ulotki:
1. Co to jest lek Cerazette i w jakim celu si go stosuje
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Cerazette
3. Jak stosowa lek Cerazette
4. Mo liwe dzia ania niepo dane
5. Jak przechowywa lek Cerazette
6. Inne informacje
1.

CO TO JEST LEK CERAZETTE I W JAKIM CELU SI GO STOSUJE

Jak dzia a lek Cerazette?
Lek Cerazette stosowany jest w celu zapobiegania ci y. Tabletki leku Cerazette zawieraj ma ilo
e skiego hormonu p ciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. Z tego powodu lek Cerazette
nazywany jest tabletk zawieraj c tylko progestagen lub minitabletk . W przeciwie stwie do
z o onych tabletek antykoncepcyjnych minitabletki nie zawieraj estrogenu, drugiego e skiego
hormonu p ciowego.
Mechanizm dzia ania wi kszo ci minitabletek polega przede wszystkim na zatrzymaniu migracji
plemników przez kana szyjki macicy. W przeciwie stwie do z o onych rodków antykoncepcyjnych
nie zawsze hamuj one dojrzewanie komórki jajowej. Lek Cerazette ró ni si od innych minitabletek
tym, e tak jak produkty z o one zwykle hamuje dojrzewanie komórki jajowej. W rezultacie lek
Cerazette jest bardzo skutecznym rodkiem antykoncepcyjnym. W odró nieniu od produktów
z o onych mo e by stosowany u kobiet nie toleruj cych estrogenów i u kobiet karmi cych piersi .
Najwi ksz niedogodno ci podczas stosowania leku Cerazette mog by nieregularne krwawienia.
Krwawienia mog tak e wcale nie wyst powa .
Mo liwo zaj cia w ci
w trakcie prawid owego stosowania leku Cerazette (o ile nie zapomniano
przyj tabletki) jest bardzo niewielka.
2.

INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CERAZETTE

Lek Cerazette, tak jak inne hormonalne rodki antykoncepcyjne nie zapobiega zaka eniu wirusem
HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drog p ciow .
Kiedy nie stosowa leku Cerazette
Nie nale y stosowa leku Cerazette w przypadku wyst powania któregokolwiek z wymienionych
poni ej czynników. W przypadku ich wyst powania nale y poinformowa o tym fakcie lekarza przed
rozpocz ciem stosowania leku Cerazette. Lekarz mo e doradzi stosowanie niehormonalnej metody
antykoncepcji.
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Je li pacjent ma uczulenie (nadwra liwo ) na substancj czynn lub którykolwiek z pozosta ych
sk adników leku Cerazette.
Wyst powanie obecnie ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. ylna choroba zakrzepowozatorowa polega na powstawaniu zakrzepów blokuj cych y y, np. w nogach (zakrzepica y
g bokich) lub w p ucach (zatorowo p ucna).
Wyst powanie, obecnie lub w przesz o ci ó taczki (za ó cenie skóry), ci kich chorób w troby
do czasu, gdy parametry czynno ci w troby nie wróc do normy.
Wyst powanie, obecnie lub w przesz o ci, nowotworów zale nych od hormonów p ciowych
(np. specyficznych rodzajów raka piersi).
Krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.
Je eli którykolwiek z podanych powy ej objawów wyst pi po raz pierwszy w czasie stosowania leku
Cerazette, nale y niezw ocznie skonsultowa si z lekarzem.
Kiedy zachowa szczególn ostro no

stosuj c lek Cerazette

W przypadku stosowania leku Cerazette w którymkolwiek z wymienionych poni ej przypadków,
wymaga si cis ej kontroli lekarskiej. Przed rozpocz ciem stosowania leku Cerazette nale y
poinformowa lekarza o:
wyst powaniu obecnie lub w przesz o ci raka piersi;
wyst powaniu nowotworu w troby; poniewa nie mo na wykluczy potencjalnie szkodliwego
dzia ania leku Cerazette;
wyst powaniu w przesz o ci ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;
wyst powaniu cukrzycy;
wyst powaniu padaczki (patrz punkt „Stosowanie innych leków”);
wyst powaniu gru licy (patrz punkt „Stosowanie innych leków”);
wyst powaniu nadci nienia t tniczego;
wyst powaniu obecnie lub w przesz o ci ostudy ( ó tobr zowe plamy barwnikowe na skórze,
szczególnie twarzy); w tych przypadkach nale y unika promieniowania s onecznego lub
promieniowania ultrafioletowego.
Mo liwe ci kie choroby
Zmniejszona masa kostna
Estrogeny odgrywaj wa n rol w utrzymywaniu prawid owej masy kostnej. Podczas stosowania
leku Cerazette st enie naturalnego estrogenu - estradiolu, w osoczu jest porównywalne do jego
st enia w pierwszej po owie naturalnego cyklu kobiety, ale zmniejszone w porównaniu do jego
st enia w drugiej po owie naturalnego cyklu. Nie wiadomo czy ma to wp yw na mas kostn .
Rak piersi
Ka da kobieta nara ona jest na wyst powanie raka piersi niezale nie od tego czy stosuje ona tabletki
antykoncepcyjne. U kobiet stosuj cych tabletki antykoncepcyjne rak piersi wyst puje nieznacznie
cz ciej ni u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosuj . Po zaprzestaniu przyjmowania
tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje by po 10 latach od zaprzestania
przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych by takie samo dla kobiet, które przyjmowa y tabletki
i tych, które ich nigdy nie stosowa y. Rak piersi wyst puje rzadziej u kobiet w wieku poni ej 40 lat,
ale ryzyko wzrasta z wiekiem kobiety. Dlatego te wi ksza liczba przypadków raka piersi wyst puje
u kobiet przyjmuj cych tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Nie ma tak du ego znaczenia jak
d ugo przyjmuje si tabletki antykoncepcyjne.
Na ka de 10 000 kobiet przyjmuj cych tabletki antykoncepcyjne nie d u ej ni 5 lat w grupie
wiekowej do 20 roku ycia rozpoznano dodatkowo mniej ni 1 przypadek raka piersi w ci gu 10 lat po
zaprzestaniu przyjmowania tabletek w porównaniu do 4 przypadków raka piersi rozpoznawanego
zwykle w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet przyjmuj cych tabletki antykoncepcyjne do
5 lat w grupie wiekowej do 30 roku ycia, rozpoznano dodatkowo 5 przypadków raka piersi
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w porównaniu do 44 przypadków zwykle w tej grupie rozpoznawanych. Na 10 000 kobiet stosuj cych
tabletki do 5 lat w grupie wiekowej po 40 roku ycia, rozpoznano o 20 przypadków raka piersi wi cej
w stosunku do 160 przypadków zwykle rozpoznawanych.
Wyst powanie raka piersi u kobiet stosuj cych tabletki zawieraj ce tylko progestagen, jak Cerazette,
jest podobne do ryzyka wyst pienia raka piersi u kobiet stosuj cych tabletki z o one, jednak dowody
nie s ostateczne.
Przypadki raka piersi rozpoznane u pacjentek przyjmuj cych tabletki antykoncepcyjne wydaj si by
mniej zaawansowane ni te stwierdzane u kobiet ich nie stosuj cych. Nie wiadomo, czy ró nica ta ma
zwi zek ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Mo e to by zwi zane z cz stsz kontrol
pacjentek stosuj cych antykoncepcj i tym samym wcze niejszym rozpoznaniem raka piersi.
ylna choroba zakrzepowo-zatorowa
ylna choroba zakrzepowo-zatorowa to formowanie si zakrzepu, który mo e blokowa naczynie
krwiono ne. Czasami mo e ona wyst powa w y ach g bokich ko czyn dolnych (zakrzepica y
g bokich). Je eli zakrzep oderwie si od miejsca, w którym powsta , mo e on dotrze do p uc
i zablokowa t tnic p ucn tworz c zator p ucny. Mo e to prowadzi do mierci. ylna choroba
zakrzepowo-zatorowa wyst puje bardzo rzadko. Mo e rozwin si równie , je eli nie stosuje si
tabletek antykoncepcyjnych. Mo e wyst pi równie w czasie ci y. Ryzyko wyst pienia ylnej
choroby zakrzepowo-zatorowej jest wi ksze u stosuj cych tabletki antykoncepcyjne ni u nie
stosuj cych ich. Przypuszcza si , e ryzyko wyst pienia ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
u stosuj cych rodki antykoncepcyjne zawieraj ce tylko progestagen, do których nale y Cerazette, jest
mniejsze ni u stosuj cych tabletki antykoncepcyjne zawieraj ce w swoim sk adzie równie estrogeny
(tabletki z o one). W przypadku wyst pienia objawów ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nale y
niezw ocznie skontaktowa si z lekarzem. (patrz punkt ”Nale y skontaktowa si z lekarzem”).
Stosowanie innych leków
Nale y powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub
produktach zio owych, równie tych, które wydawane s bez recepty.
Niektóre leki mog hamowa prawid owe dzia anie leku Cerazette. Dotyczy to leków stosowanych
w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat oraz
fenobarbital) lub gru licy (np. ryfampicyna, ryfabutyna) lub w zaka eniach wirusem HIV (np.
rytonawir), lub innych zaka eniach (np. gryzeofulwina) lub dolegliwo ci o dkowych (w giel
aktywowany) lub ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) stosowane w leczeniu
nastrojów depresyjnych.
Nale y zawsze poinformowa lekarza ginekologa przepisuj cego tabletki antykoncepcyjne
o stosowaniu innych leków. Poinformuje on o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych
metod antykoncepcyjnych i czasie ich stosowania.
Cerazette mo e zaburza dzia anie innych leków, co powoduje zwi kszenie (np. leki zawieraj ce
cyklosporyny) lub zmniejszenie ich dzia ania.
Krwawienia z pochwy
Podczas stosowania leku Cerazette krwawienia z pochwy mog wyst powa nieregularnie. Mo e to
by niewielkie plamienie lub intensywne krwawienie. Krwawienie mo e równie nie wyst pi .
Nieregularne krwawienia nie oznaczaj , e skuteczno antykoncepcyjna leku Cerazette jest
zmniejszona. Zwykle nie trzeba podejmowa adnych dzia a i kontynuowa przyjmowanie leku
Cerazette. Nale y skontaktowa si z lekarzem, je eli krwawienia s bardzo intensywne i d ugotrwa e.
Czynno ciowe torbiele jajników
Podczas stosowania wszystkich rodków antykoncepcyjnych zawieraj cych ma e dawki hormonów
w jajnikach mog rozwija si ma e wype nione p ynem p cherzyki zwane torbielami
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czynno ciowymi jajników. Zwykle zanikaj one samoistnie. W niektórych przypadkach mog by
przyczyn niewielkiego bólu brzucha. Rzadko wymagaj interwencji chirurgicznej.
Ci a i karmienie piersi
Ci a
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie leku Cerazette jest przeciwwskazane w ci y lub gdy istnieje podejrzenie zaj cia w ci

.

Karmienie piersi
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Lek Cerazette mo e by stosowany podczas karmienia piersi . Nie wp ywa on na ilo lub jako
wydzielanego mleka. Ma e ilo ci substancji czynnej leku przenikaj do mleka matki.
Istniej obserwacje zdrowia dzieci do 2,5 roku ycia dziecka, których matki przez 7 miesi cy
stosowa y lek Cerazette. Nie zaobserwowano adnego wp ywu na wzrost i rozwój dziecka.
W przypadku karmienia piersi i ch ci stosowania leku Cerazette nale y skontaktowa si z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obs ugiwanie maszyn
Nie stwierdzono, aby lek Cerazette wp ywa na czujno

i koncentracj .

Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku Cerazette
Lek zawiera laktoz .
Je eli stwierdzono wcze niej u pacjentki nietolerancj niektórych cukrów, pacjentka powinna
skontaktowa si z lekarzem przed przyj ciem leku.
Stosowanie u m odzie y
Brak dost pnych danych klinicznych dotycz cych skuteczno ci i bezpiecze stwa stosowania
u m odzie y w wieku poni ej 18 lat.
Kiedy nale y skontaktowa si z lekarzem
Regularne badania kontrolne
Pacjentka stosuj ca lek Cerazette powinna zosta poinformowana przez lekarza o konieczno ci
przeprowadzania regularnych bada kontrolnych. Zwykle cz sto oraz typ bada zale y od cech
indywidualnych pacjentki.
Nale y niezw ocznie skontaktowa si z lekarzem w nast puj cych przypadkach:
Je eli wyst pi objawy sugeruj ce yln chorob zakrzepowo-zatorow (np. silny ból lub obrz k
ko czyn dolnych, nietypowy ból w klatce piersiowej, duszno , nietypowy kaszel, kaszel
z krwiopluciem);
Nag y silny ból w jamie brzusznej z za ó ceniem skóry (wskazuj cy na mo liwe choroby
w troby);
Wyczuwanie guzka piersi;
Nag y silny ból w dolnej cz ci jamy brzusznej lub okolicy o dka (wskazuj cy na mo liwo
wyst powania ci y pozamacicznej);
Unieruchomienie (np. pozostawanie w ó ku) lub planowany zabieg chirurgiczny; nale y
skonsultowa si z lekarzem, co najmniej 4 tygodnie wcze niej;
Je eli wyst pi nieregularne intensywne krwawienie z pochwy;
Podejrzenie ci y.
3.

JAK STOSOWA LEK CERAZETTE

Lek Cerazette nale y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku w tpliwo ci
nale y ponownie skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut .
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Kiedy i jak stosowa tabletki
Opakowanie leku Cerazette zawiera 28 tabletek. Na jednej stronie blistra przy ka dej tabletce znajduje
si symbol dnia tygodnia, w którym nale y j przyj , a po drugiej stronie znajduj si strza ki
pokazuj ce kierunek przyjmowanych tabletek. Ka dorazowo przyjmowanie tabletek z nowego
opakowania leku Cerazette nale y rozpoczyna od górnego rz du w blistrze, przyjmuj c tabletki
zgodnie z kierunkiem strza ek, jedn na dob , a do wyczerpania zawarto ci opakowania, np. je eli
rozpoczynamy przyjmowanie tabletek w rod nale y przyj jako pierwsz tabletk z górnego rz du
oznaczon napisem R. Pozwala to atwo sprawdzi czy tabletka oznaczona danym dniem tygodnia
zosta a przyj ta w tym w a nie dniu. Tabletki nale y przyjmowa o tej samej porze ka dego dnia.
Tabletk nale y po yka w ca o ci popijaj c wod . Podczas przyjmowania tabletek leku Cerazette
mo e wyst pi niewielkie krwawienie. W tym przypadku nale y jednak kontynuowa przyjmowanie
tabletek. Po wyczerpaniu tabletek z opakowania nale y rozpocz przyjmowanie tabletek z nowego
opakowania nast pnego dnia, bez robienia przerwy i nie czekaj c na wyst pienie krwawienia.
Przyjmowanie tabletek leku Cerazette mo na przerwa w dowolnej chwili. Skuteczno
antykoncepcyjna ko czy si w dniu zaprzestania przyjmowania tabletek.
Rozpocz cie pierwszego opakowania leku Cerazette
Je eli obecnie pacjentka nie przyjmuje adnych tabletek antykoncepcyjnych
Nale y odczeka do najbli szej miesi czki. Nale y rozpocz przyjmowanie tabletek leku
Cerazette w pierwszym dniu miesi czki. Nie trzeba stosowa dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Przyjmowanie tabletek mo na równie rozpocz mi dzy 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym
przypadku nale y zastosowa dodatkow metod antykoncepcji (mechaniczne rodki
antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu.
Je eli wcze niej pacjentka przyjmowa a z o ony lek antykoncepcyjny (z o one tabletki
antykoncepcyjne, antykoncepcyjne kr ki dopochwowe, plastry antykoncepcyjne)
Mo na rozpocz przyjmowanie tabletek leku Cerazette nast pnego dnia po przyj ciu ostatniej
tabletki obecnie przyjmowanego leku lub w dniu usuni cia antykoncepcyjnego kr ka
dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego (bez robienia przerwy na dni wolne od przyjmowania
tabletek, stosowania antykoncepcyjnego kr ka dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego).
Je eli obecnie stosowany lek zawiera równie tabletki nie zawieraj ce substancji czynnej, mo na
rozpocz przyjmowanie leku Cerazette nast pnego dnia po przyj ciu ostatniej tabletki
zawieraj cej hormony (w razie w tpliwo ci, która to jest tabletka nale y zapyta lekarza lub
farmaceut ). Nie ma konieczno ci stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, je eli post puje
si zgodnie z powy sz instrukcj .
Mo na jednak rozpocz przyjmowanie leku Cerazette najpó niej w pierwszym dniu
nast puj cym po przerwie w przyjmowaniu tabletek obecnie stosowanego leku, w dniu za o enia
nast pnego antykoncepcyjnego kr ka dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego lub w dniu
nast puj cym po przyj ciu ostatniej tabletki placebo obecnie stosowanego leku. W tych
przypadkach nale y zastosowa dodatkow metod antykoncepcji (barierow ) przez pierwszych
7 dni przyjmowania tabletek Cerazette.
Je eli wcze niej pacjentka przyjmowa a inny lek zawieraj cy tylko progestagen (np. minitabletka)
Mo na przerwa przyjmowanie tabletek dowolnego dnia i nast pnego dnia rozpocz
przyjmowanie tabletek leku Cerazette. Nie trzeba stosowa dodatkowych metod
antykoncepcyjnych.
Je eli wcze niej pacjentka stosowa a antykoncepcj w postaci iniekcji, implantu lub systemu
terapeutycznego domacicznego uwalniaj cego progestagen)
Nale y rozpocz przyjmowanie tabletek leku Cerazette w dniu, w którym nale a oby wykona
nast pne wstrzykni cie lub w dniu usuni cia implantu lub systemu. Nie trzeba stosowa
dodatkowych metod antykoncepcyjnych.
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Po porodzie
Po porodzie nale y rozpocz przyjmowanie tabletek mi dzy 21. a 28. dniem po porodzie.
W przypadku pó niejszego rozpocz cia przyjmowania tabletek nale y zastosowa dodatkow
metod antykoncepcji (mechaniczne rodki antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku przed rozpocz ciem przyjmowania tabletek nale y
sprawdzi czy pacjentka nie jest w ci y lub nale y poczeka do pierwszej miesi czki. Wi cej
informacji dotycz cych karmienia piersi znajduje si w punkcie „Karmienie piersi ”. Porady
udzieli równie lekarz.
Po poronieniu
Zgodnie z zaleceniami lekarza.
Pomini cie zastosowania leku Cerazette
Je eli opó nienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej ni 12 godzin skuteczno tabletki jest
zachowana. Nale y jak najszybciej przyj zapomnian tabletk , a pozosta e przyjmowa jak
zazwyczaj.
Je eli opó nienie w przyjmowaniu tabletek wynosi wi cej ni 12 godzin skuteczno tabletki mo e
by zmniejszona. Im wi cej zapomnianych tabletek tym wi ksze jest ryzyko zmniejszenia
skuteczno ci antykoncepcyjnej tabletki. Nale y jak najszybciej przyj zapomnian tabletk ,
a pozosta e przyjmowa jak zazwyczaj. Przez nast pne 7 dni nale y zastosowa dodatkow metod
antykoncepcji (np. prezerwatywa). Istnieje mo liwo zaj cia w ci
w przypadku zapomnienia
jednej lub wi cej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania, je eli w tygodniu poprzedzaj cym
zapomnienie mia miejsce stosunek p ciowy. Nale y zasi gn porady lekarza.
Post powanie w przypadku zaburze o dkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka)
Je eli wymioty lub silna biegunka wyst pi w ci gu 3 do 4 godzin po przyj ciu tabletki leku Cerazette
wch anianie substancji czynnej mog o zosta zmniejszone. Nale y post pi tak jak w przypadku
zapomnienia tabletki patrz punkt „Pomini cie zastosowania leku Cerazette”. W przypadku silnej
biegunki nale y skontaktowa si z lekarzem.
Zastosowanie wi kszej ni zalecana dawki leku Cerazette
Nie zaobserwowano adnego ci kiego, szkodliwego dzia ania po przyj ciu wi cej ni jednej tabletki
leku Cerazette jednocze nie. Mog wyst pi nudno ci, wymioty oraz nieznaczne krwawienie
z pochwy zarówno u kobiet, jak i u m odych dziewcz t. Nale y zasi gn porady lekarza.
Przerwanie stosowania leku Cerazette
Mo na przerwa przyjmowanie leku Cerazette w dowolnym momencie. W przypadku nie planowania
zaj cia w ci
nale y poprosi lekarza o inn metod antykoncepcji.
W przypadku planowania ci y zwykle doradza si odczeka do pierwszej naturalnej miesi czki przed
zaj ciem w ci . To u atwi okre lenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka.
4.

MO LIWE DZIA ANIA NIEPO

DANE

Jak ka dy lek, lek Cerazette mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one
wyst pi .
Nale y poinformowa lekarza o wyst pieniu jakichkolwiek niepo danych zmian w stanie zdrowia,
zw aszcza, je eli s one nasilone i d ugotrwa e oraz o zmianach w stanie zdrowia, które wydaj si by
spowodowane przyjmowaniem tabletek leku Cerazette.
Ci kie dzia ania niepo dane
Ci kie dzia ania niepo dane zwi zane ze stosowaniem leku Cerazette opisane zosta y w punkcie
„Rak Piersi”, „ ylna choroba zakrzepowo-zatorowa” oraz w punkcie „Kiedy zachowa szczególn
6

ostro no stosuj c lek Cerazette”. Nale y przeczyta ten punkt, a w celu uzyskania dodatkowych
informacji i w razie potrzeby nale y niezw ocznie zasi gn porady lekarza.
Inne mo liwe dzia ania niepo dane
Dzia ania niepo dane, które mog wyst pi u stosuj cych lek Cerazette:
Cz sto (wyst puj ce
u wi cej ni 1 na 100 lecz
mniej ni u 1 na
10 stosuj cych)

Niezbyt cz sto (wyst puj ce
u wi cej ni 1 na 1000, ale mniej
ni 1 na 100 stosuj cych)

Rzadko (wyst puj ce u wi cej
ni 1 na 10 000, ale mniej ni
1 na 1000 stosuj cych)

zmienny nastrój, nastrój
depresyjny, zmniejszone
libido

zapalenie pochwy

wysypka, pokrzywka, rumie
guzowaty (sprawiaj ce ból
niebiesko-czerwone guzki)

ból g owy

nietolerancja szkie kontaktowych

nudno ci

wymioty

tr dzik

ysienie

ból piersi, nieregularne
krwawienia lub brak
krwawienia

bolesne krwawienia, torbiele
jajników

zwi kszenie masy cia a

zm czenie

Poza wy ej wymienionymi dzia aniami niepo danymi mo e pojawi si wydzielina z piersi. Nale y
niezw ocznie skontaktowa si z lekarzem, je li wyst pi y objawy obrz ku naczynioruchowego takie
jak: (i) obrz k twarzy, j zyka i gard a; (ii) trudno ci w po ykaniu, lub (iii) pokrzywka i trudno ci
w oddychaniu.
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane
niewymienione w ulotce, nale y powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie.
5.

JAK PRZECHOWYWA LEK CERAZETTE

Przechowywa w temperaturze poni ej 30°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
wiat em i wilgoci .
Przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosowa leku Cerazette po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie zale y wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale y zapyta
farmaceut co zrobi z lekami, które nie s ju potrzebne. Takie post powanie pomo e chroni
rodowisko.
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6.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Cerazette
Substancj czynn leku Carazette jest dezogestrel w ilo ci 75 mikrogramów.
Ponadto lek zawiera: krzemionk koloidaln bezwodn , -tokoferol, laktoz jednowodn , skrobi
kukurydzian , powidon, kwas stearynowy, hypromeloz , makrogol 400, talk, dwutlenek tytanu
(E171).
Jak wygl da lek Cerazette i co zawiera opakowanie
Tabletki s bia e, okr g e oznaczone kodem 2 poni ej KV z jednej strony i napisem Organon
i gwiazdk z drugiej.
Blister (PVC/Al) zawieraj cy 28 tabletek pakowany jest w saszetk z laminowanej folii aluminiowej.
1 lub 3 blistry w tekturowym pude ku.
Nie wszystkie rodzaje opakowa musz znajdowa si w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia
W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nale y zwróci si do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
MSD Polska Sp. z o. o.
Tel: (+48) 22 549 51 00
msdpolska@merck.com
Data zatwierdzenia ulotki:
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