Decyzja URPL UR/ZD/0428/12 z dnia 24.01.2012
Ulotka do czona do opakowania: informacja dla pacjenta
Cilest, 0,250 mg + 0,035 mg, tabletki
Norgestimatum + Ethinyloestradiolum
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, w tym niewymienione w ulotce, nale y powiedzie o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
Spis tre ci ulotki:
1.
Co to jest lek Cilest i w jakim celu si go stosuje
2.
Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Cilest
3.
Jak stosowa lek Cilest
4.
Mo liwe dzia ania niepo dane
5.
Jak przechowywa lek Cilest
6.
Zawarto opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek CILEST i w jakim celu si go stosuje

Lek Cilest hamuje wydzielanie gonadotropin w nast pstwie dzia ania estrogenowego
i progestagenowego etynyloestradiolu i norgestimatu. Podstawowym mechanizmem dzia ania jest
zahamowanie jajeczkowania. Do dzia ania antykoncepcyjnego mo e przyczynia si tak e zmiana
w a ciwo ci luzu szyjkowego, b ony luzowej trzonu macicy oraz motoryki jajowodów.
Wskazania
Doustna antykoncepcja u kobiet.
Lek Cilest NIE CHRONI przed zaka eniem wirusem nabytego niedoboru odporno ci (HIV), ani
przed innymi chorobami przenoszonymi drog p ciow .
2.

Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Cilest

Kiedy nie stosowa leku Cilest
je li pacjentka ma zakrzepowe zapalenie y lub inne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
je li pacjentka ma obecnie lub przeby a zakrzepic yln (zakrzepica y g bokich, zatorowo
p ucna);
je li pacjentka ma obecnie lub przeby a zakrzepic t tnicz (zawa mi nia sercowego,
zaburzenia kr enia mózgowego) lub stany prodromalne (np.: przej ciowy napad
niedokrwienny, d awica piersiowa);
je li pacjentka mia a migren z ogniskowymi objawami neurologicznymi;
je li pacjentka ma stwierdzone predyspozycje do zakrzepicy ylnej lub t tniczej np.: oporno
na aktywowane bia ko C (ang. APC - Activated Protein C resistance), niedobór antytrombiny
III, niedobór bia ka C, niedobór bia ka S, hiperhomocysteinemia i przeciwcia a
antyfosfolipidowe;
je li pacjentka ma wad zastawkow serca z powik aniami;
je li pacjentka ma ci kie nadci nienie (skurczowe ci nienie t tnicze utrzymuj ce si 160 mm
Hg, lub rozkurczowe ci nienie t tnicze utrzymuj ce si 100 mm Hg);
je li pacjentka ma cukrzyc z powik aniami naczyniowymi;
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obecno ci kich lub z o onych czynników ryzyka dotycz cych zakrzepicy ylnej lub
naczyniowej mo e tak e by przeciwwskazaniem (patrz punkt Kiedy zachowa szczególn
ostro no stosuj c lek Cilest);
je li pacjentka ma obecnie lub przeby a ostr chorob w troby, do czasu powrotu czynno ci
w troby do normy;
je li u pacjentki wyst puj obecnie lub wyst powa y w przesz o ci nowotwory w troby
( agodne lub z o liwe);
je li rozpoznano raka narz dów p ciowych lub piersi zale nego od estrogenów lub podejrzewa
si jego wyst pienia;
je li pacjentka ma hiperplazj endometrium;
je li pacjentka ma niezdiagnozowane nieprawid owe krwawienie z dróg rodnych;
je li u pacjentki wyst powa a ó taczka cholestatyczna w ci y lub ó taczka podczas
stosowania doustnego rodka antykoncepcyjnego;
je li pacjentka jest w ci y lub podejrzewa ci ;
je li pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozosta ych sk adników
tego leku (wymienione w punkcie 6).
Ostrze enia i rodki ostro no ci
Je li wyst puje którykolwiek ze stanów czy czynników ryzyka opisanych poni ej, lekarz rozwa y
stosunek korzy ci ze stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych do ryzyka indywidualnie dla
ka dej kobiety i omówi to z ni przed podj ciem decyzji o rozpocz ciu stosowania leku. Kobieta
powinna zg osi si do lekarza prowadz cego w przypadku zaostrzenia lub wyst pienia po raz
pierwszy któregokolwiek z tych stanów lub czynników ryzyka. Lekarz wówczas zdecyduje czy nie
nale y przerwa stosowanie leku.
1. Zaburzenia kr enia
Stosowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych niesie ze sob zwi kszone ryzyko wyst powania
ylnych zaburze zakrzepowo-zatorowych (skrzepliny krwi, ang. VTE – venous tromboembolism)
w porównaniu do kobiet nieprzyjmuj cych takich leków. Zwi kszone ryzyko VTE jest najwi ksze
podczas pierwszego roku stosowania doustnego rodka antykoncepcyjnego. To zwi kszone ryzyko
jest mniejsze ni ryzyko VTE zwi zane z ci , które ocenia si na 60 przypadków na 100 000 ci .
VTE w 1–2% przypadków ko czy si zgonem.
Przybli ona cz sto wyst powania VTE u kobiet przyjmuj cych doustne rodki antykoncepcyjne
z ma a zawarto ci estrogenów (<50 g etynyloestradiolu) wynosi oko o 20 przypadków na 100 000
kobieto-lat w porównaniu do 5–10 przypadków na 100 000 kobieto-lat nieprzyjmuj cych takich
leków.
Nie wiadomo jak Cilest wp ywa na ryzyko VTE w porównaniu do innych doustnych rodków
antykoncepcyjnych.
Badania epidemiologiczne wykazuj równie zwi zek stosowania doustnych rodków
antykoncepcyjnych ze zwi kszonym ryzykiem t tniczych zaburze zakrzepowo-zatorowych.
Ryzyko ylnych zaburze zakrzepowo-zatorowych zwi ksza si z:
wiekiem
wyst powaniem w wywiadzie rodzinnym (np.: zakrzepica ylna stwierdzona kiedykolwiek
u potomstwa lub rodziców w stosunkowo m odym wieku). Je li podejrzewa si istnienie
wrodzonych czynników predysponuj cych, kobieta powinna zosta skierowana do specjalisty
przed podj ciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej;
oty o ci (indeks masy cia a BMI powy ej 30 kg/m2);
przed u aj cym si unieruchomieniem, du ymi zabiegami chirurgicznymi, jakimikolwiek
zabiegami chirurgicznymi dotycz cymi ko czyn dolnych lub du ym urazem. W tych sytuacjach
stosowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych nale y przerwa (na co najmniej cztery
tygodnie przed planowym zabiegiem) i nie wznawia przez dwa tygodnie od ca kowitego
uruchomienia;
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prawdopodobnie tak e przy wyst powaniu zakrzepowego zapalenia y powierzchownych i
ylaków. Nie ma jednoznacznych opinii na temat roli tych stanów w etiologii ylnych zaburze
zakrzepowo-zatorowych
Ryzyko t tniczych powik a zakrzepowo-zatorowych zwi ksza si z:
wiekiem
paleniem papierosów (u intensywnych palaczy i wraz z wiekiem ryzyko zwi ksza si bardziej,
szczególnie u kobiet w wieku powy ej 35 lat);
dyslipoproteinemi (zaburzeniami dotycz ce t uszczy we krwi);
oty o ci (indeks masy cia a BMI powy ej 30 kg/m2);
nadci nieniem t tniczym;
wad zastawkow serca;
migotaniem przedsionków;
wyst powaniem w wywiadzie rodzinnym (np.: zakrzepica t tnicza stwierdzona kiedykolwiek u
potomstwa lub rodziców w stosunkowo m odym wieku). Je li podejrzewa si istnienie
wrodzonych czynników predysponuj cych, kobieta powinna zosta skierowana do specjalisty
przed podj ciem decyzji o stosowaniu jakiejkolwiek antykoncepcji hormonalnej;
W przypadku wyst pienia powik a zakrzepowo-zatorowych lub ich podejrzenia nale y przerwa
terapi . Obecno jednego powa nego czynnika ryzyka lub z o onych czynników ryzyka choroby
ylnej lub t tniczej, odpowiednio, równie mo e stanowi przeciwwskazanie.
Objawy zakrzepicy ylnej lub t tniczej mog obejmowa : jednostronny ból i (lub) obrz k ko czyny
dolnej; nag y silny ból w klatce piersiowej, promieniuj cy lub nie do lewego ramienia; nag e trudno ci
w oddychaniu; nag y napad kaszlu; ka dy wyj tkowy, silny, przed u aj cy si ból g owy; nag a
ca kowita lub cz ciowa utrata widzenia; podwójne widzenie; niewyra na mowa lub ca kowity brak
mowy; zawroty g owy; zapa z lub bez objawów ogniskowych; nag e os abienie lub bardzo znaczne
zdr twienie obejmuj ce jedn stron lub cz
cia a; zaburzenia ruchu, „ostry” brzuch.
Nale y rozwa y zwi kszone ryzyko powik a zakrzepowo-zatorowych u kobiet po porodzie.
Zwi kszenie cz sto ci lub nasilenia bólów migrenowych podczas stosowania doustnych rodków
antykoncepcyjnych (co mo e zwiastowa napad naczyniowo-mózgowy) mo e by powodem do
natychmiastowego przerwania ich stosowania.
Biochemiczne czynniki mog ce wskazywa na dziedziczne lub nabyte predyspozycje do wyst pienia
zakrzepicy ylnej lub t tniczej obejmuj : oporno na aktywowane bia ko C (APC),
hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór bia ka C, niedobór bia ka S, przeciwcia a
antyfosfolipidowe (przeciwcia a antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).
2. Nowotwory
Niektóre badania epidemiologiczne wskazywa y, e d ugotrwa e stosowanie doustnych rodków
antykoncepcyjnych by o zwi zane ze zwi kszeniem ryzyka wyst pienia nowotworu szyjki macicy,
jednak nadal nie ma zgodno ci pogl dów, w jakim stopniu mog o by to zwi zane ze skutkami
zachowa seksualnych i innych czynników takich jak wirus opryszczki ludzkiej (HPV).
Metaanaliza 54 bada epidemiologicznych wskazuje na to, e u kobiet, które obecnie przyjmuj
doustne rodki antykoncepcyjne wyst puje nieco wi ksze wzgl dne ryzyko (RR = 1,24) rozpoznania
raka piersi. Ten wzrost ryzyka stopniowo zanika w ci gu 10 lat po zako czeniu stosowania doustnych
rodków antykoncepcyjnych. Poniewa rak piersi wyst puje rzadko u kobiet w wieku poni ej 40 lat,
zwi kszona liczba raków piersi rozpoznanych u obecnych i by ych kobiet stosuj cych doustne rodki
antykoncepcyjne jest niewielka w porównaniu do ca kowitego ryzyka raka piersi. Badania te nie
dostarczaj dowodów dotycz cych zwi zków przyczynowych. Stwierdzony model zwi kszonego
ryzyka mo e wynika z wcze niejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet, które stosowa y doustne
rodki antykoncepcyjne, dzia ania biologicznego doustnych rodków antykoncepcyjnych, czy
po czenia obu czynników.
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Raki piersi rozpoznane u kobiet, które kiedykolwiek stosowa y doustne rodki antykoncepcyjne by y
raczej mniej zaawansowane klinicznie ni u kobiet, które nigdy nie stosowa y tych leków.
U kobiet przyjmuj cych doustne rodki antykoncepcyjne stwierdzano w rzadkich przypadkach
agodne nowotwory w troby a jeszcze rzadziej z o liwe nowotwory w troby. W pojedynczych
przypadkach te nowotwory prowadzi y do zagra aj cych yciu krwotoków. Je li u kobiety stosuj cej
doustny rodek antykoncepcyjny wyst pi ostry ból w nadbrzuszu, powi kszenie w troby lub objawy
krwotoku do jamy brzusznej, nale y bra pod uwag podczas diagnozy ró nicowej mo liwo
wyst powania nowotworu w troby.
3. Inne stany
Kobiety z hipertrójglicerydemi (du e st enie t uszczów we krwi) lub wywiadem rodzinnym
w tym kierunku mog mie zwi kszone ryzyko wyst pienia zapalenia trzustki je li przyjmuj
doustne rodki antykoncepcyjne.
Chocia u kobiet przyjmuj cych doustne rodki antykoncepcyjne stwierdzano nieznaczne
zwi kszenie ci nienia t tniczego krwi, to istotne klinicznie zwi kszenie ci nienia wyst powa o
rzadko. Nie ustalono zwi zku pomi dzy stosowaniem doustnych rodków antykoncepcyjnych
a nadci nieniem. Jednak e, je li podczas stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych
rozwinie si utrzymuj ce si istotne klinicznie nadci nienie, nale y rozwa y ich odstawienie
i podj cie leczenia nadci nienia. Je li terapia przeciwnadci nieniowa przywróci normalne
ci nienie, b dzie mo na, w razie konieczno ci, rozwa y wznowienie stosowania doustnych
rodków antykoncepcyjnych.
Podczas ci y i stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych stwierdzano pojawienie si lub
zaostrzenie istniej cych nast puj cych stanów: ó taczka i (lub) wi d zwi zany z cholestaz
(zastojem ó ci); tworzenie si kamieni ó ciowych; porfiria; tocze rumieniowaty uk adowy;
zespó hemolityczno-mocznicowy; pl sawica Sydenham’a; opryszczka ci arnych; utrata s uchu
zwi zana z otoskleroz .
Ostre lub przewlek e zaburzenia czynno ci w troby mog stwarza konieczno przerwania
stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych, do czasu powrotu wska ników w trobowych
do normy. Ze wznowieniem terapii powinno si odczeka co najmniej 3 miesi ce od powrotu do
normy wska ników, po jakimkolwiek zapaleniu w troby. Nawrót ó taczki cholestatycznej, która
wyst pi a wcze niej podczas ci y lub wcze niejszego stosowania hormonów p ciowych stwarza
konieczno przerwania stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych.
Chocia doustne rodki antykoncepcyjne mog mie wp yw na tkankow oporno na insulin i
tolerancj glukozy, jednak nie ma dowodów na potrzeb modyfikowania schematu
terapeutycznego u kobiet z cukrzyc stosuj cych doustne rodki antykoncepcyjne. Jednak e,
nale y ci le nadzorowa kobiety z cukrzyc , które przyjmuj doustne rodki antykoncepcyjne.
Wyst powanie choroby Crohn’a i wrzodziej cego zapalenia jelita grubego by o zwi zane ze
stosowaniem doustnych rodków antykoncepcyjnych.
W rzadkich przypadkach u kobiet przyjmuj cych doustne rodki antykoncepcyjne mo e wyst pi
ostuda, (plamiste przebarwienia skóry, g ównie na twarzy) szczególnie u kobiet, u których
wyst powa a ona w ci y. Kobiety ze sk onno ci do ostudy podczas przyjmowania doustnych
rodków antykoncepcyjnych powinny unika ekspozycji na s o ce lub promieniowanie
ultrafioletowe.
Lek nie powinien by stosowany u pacjentów z rzadko wyst puj c dziedziczn nietolerancj
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespo em z ego wch aniania glukozy-galaktozy.
Podczas przepisywania leku Cilest lekarz we mie pod uwag wszystkie powy sze informacje.
Przy wyborze metody antykoncepcyjnej nale y równie bra pod uwag wszystkie powy sze
informacje.
Badania lekarskie / konsultacje
Przed rozpocz ciem lub wznowieniem stosowania leku Cilest lekarz przeprowadzi dok adny wywiad
chorobowy (z wywiadem rodzinnym), oraz wykluczy ci . Zmierzy ci nienie t tnicze krwi
i przeprowadzi badanie fizykalne w oparciu o przeciwwskazania (punkt Kiedy nie stosowa leku Cilest)
i ostrze enia (punkt Kiedy zachowa szczególn ostro no stosuj c lek Cilest). Pacjentka powinna
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dok adnie przeczyta ulotk dla pacjenta i stosowa si do zalece lekarza. Cz sto i rodzaj przysz ych
bada okresowych lekarz okre li na podstawie praktycznych wytycznych i dostosuje je indywidualnie.
Pacjentka powinna by wiadoma, e doustne rodki antykoncepcyjne nie chroni przed zaka eniem
wirusem nabytego niedoboru odporno ci (HIV) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drog
p ciow .
Zmniejszona skuteczno
Skuteczno doustnych rodków antykoncepcyjnych mo e by zmniejszona w przypadku pomini cia
przyj cia tabletek, wymiotów lub jednoczesnego stosowania innych leków.
Leki zio owe zawieraj ce dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie powinny by stosowane
w skojarzeniu z lekiem Cilest ze wzgl du na ryzyko zmniejszenia st enia w surowicy i zmniejszenia
dzia a klinicznych leku Cilest (patrz punkt Stosowanie leku Cilest z innymi lekami).
Zmniejszona kontrola cyklu
U kobiet przyjmuj cych doustne rodki antykoncepcyjne, zw aszcza podczas pierwszych miesi cy ich
stosowania mog wyst pi nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia ródcykliczne).
Dlatego analiza nieregularnych krwawie ma znaczenie dopiero po okresie adaptacji trwaj cym oko o
3 miesi ce.
Je li nieregularne krwawienia si utrzymuj lub pojawi y si po wcze niejszych regularnych cyklach,
lekarz zbada, czy nie wyst puj inne niehormonalne przyczyny tych zaburze i w celu wykluczenia
nowotworu lub ci y przeprowadzi dodatkowe badania, mog ce obejmowa wy y eczkowanie jamy
macicy.
U niektórych kobiet mo e nie wyst powa krwawienie z odstawienia podczas przerwy w stosowaniu
tabletek. Je li doustny rodek antykoncepcyjny by stosowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w
punkcie „Jak stosowa lek Cilest”, jest ma o prawdopodobne, e kobieta jest w ci y. Jednak e, je li
doustny rodek antykoncepcyjny nie by stosowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym
niewyst pieniem krwawienia z odstawienia, lub je li miesi czka nie wyst pi a 2 razy, nale y
przeprowadzi dodatkowe badania w celu wykluczenia ci y przed dalsz kontynuacj stosowania
doustnego rodka antykoncepcyjnego.
Inne leki i Cilest
Nale y powiedzie lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a tak e o lekach,
które pacjent planuje stosowa .
Nale y zapozna si z informacj o jednocze nie stosowanych lekach w celu sprawdzenia mo liwo ci
wyst pienia interakcji.
Interakcje z lekami zwi kszaj cymi wydalanie hormonów p ciowych mog by przyczyn wyst pienia
krwawie ródcyklowych i zap odnienia. Stwierdzono to w przypadku jednoczesnego stosowania
z hydantoin , barbituranami, modafinilem, sol sodow fenytoiny, prymidonem, karbamazepin
i ryfampicyn . Przypuszczalnie dotyczy to tak e: okskarbazepiny, topiramatu, felbamatu, rytonawiru,
gryzeofulwiny i bozentanu. Najsilniejszej indukcji enzymów nie stwierdza si zwykle po 2-3
tygodniach, lecz potem mo e si ona utrzymywa przez co najmniej 4 tygodnie od zaprzestania
stosowania leku. Ci e by y równie stwierdzane przy stosowaniu antybiotyków, takich jak
ampicyliny i tetracykliny.
Kobiety stosuj ce przez krótki czas którykolwiek lek z powy szych leków lub kategorii powinny
czasowo stosowa dodatkow mechaniczn metod antykoncepcji, tj.: podczas stosowania
dodatkowych leków i przez 7 dni po ich zako czeniu.
Je li stosowanie towarzysz cego leku nak ada si na koniec opakowania doustnego rodka
antykoncepcyjnego, nale y nast pne opakowanie rozpocz bez standardowej przerwy
w przyjmowaniu tabletek.
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Leki zio owe zawieraj ce dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) nie powinny by stosowane
w skojarzeniu z doustnymi lekami antykoncepcyjnymi ze wzgl du na ryzyko utraty skuteczno ci
antykoncepcyjnej.
Stwierdzano wyst powanie krwawie ródcyklowych i niepo danych ci . Jest to spowodowane
indukowaniem przez ziele dziurawca 24 enzymów metabolizuj cych leki. Efekt indukuj cy mo e
utrzymywa si przez 2 tygodnie od zaprzestania terapii dziurawcem.
Hormonalne rodki antykoncepcyjne mog zmniejsza skuteczno lamotryginy (leku
przeciwpadaczkowego).
Leczenie w glem aktywowanym zaburza wch anianie hormonów steroidowych. Leki, które
zwi kszaj motoryk o dkowo-jelitow , np. metoklopramid mog zmniejsza wch anianie
hormonów.
Badania laboratoryjne
Stosowanie steroidów antykoncepcyjnych mo e wp ywa na wyniki pewnych bada laboratoryjnych,
w czaj c biochemiczne parametry w troby, tarczycy, nadnerczy i czynno ci nerek, st e
osoczowych bia ek (no nikowych), np. globuliny wi cej kortykosteroidy i frakcji
lipidowej/lipoproteinowej, parametry metabolizmu w glowodanów parametry krzepni cia i
fibrynolizy.
Zmiany generalnie pozostaj w zakresie norm laboratoryjnych.
Podczas stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych mo e doj do zmniejszenia st enia
kwasu foliowego w osoczu. Mo e to mie znaczenie kliniczne w przypadku, gdyby kobieta zasz a
w ci
wkrótce po zako czeniu stosowania doustnych rodków antykoncepcyjnych.
Ci a i karmienie piersi
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale y poradzi si lekarza.
Lek Cilest jest przeciwwskazany do stosowania w ci y.
Zaleca si , aby (je li to mo liwe) kobiety karmi ce piersi nie stosowa y leku Cilest, ani innych
z o onych hormonalnych rodków antykoncepcyjnych do czasu odstawienia dziecka od piersi;
powinny korzysta z innych niehormonalnych rodków antykoncepcyjnych.
Prowadzenie pojazdów i obs ugiwanie maszyn
W razie w tpliwo ci nale y poradzi si lekarza.
Lek Cilest nie ma wp ywu na zdolno prowadzenia pojazdów i obs ugiwania maszyn.
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku Cilest
Lek Cilest zawiera laktoz . Je li stwierdzono wcze niej u pacjentki nietolerancj niektórych cukrów
pacjentka powinna skontaktowa si z lekarzem przed przyj ciem leku.
3.

Jak stosowa lek Cilest

Ten lek nale y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w tpliwo ci nale y zwróci
si do lekarza.
Pierwszy cykl stosowania:
Nale y przyjmowa jedn tabletk na dob pocz wszy od pierwszego a do dwudziestego pierwszego
dnia cyklu. Tabletki nale y przyjmowa codziennie o tej samej porze, np. wieczorem.
Kolejne cykle stosowania:
Po przyj ciu pierwszych 21 tabletek, przez 7 dni nie nale y przyjmowa tabletek. Po 2 do 4 dniach od
przyj cia ostatniej tabletki mo na spodziewa si wyst pienia krwawienia. Po zako czeniu tego
7-dniowego okresu nale y rozpocz nowy cykl 21 dniowy cykl tak e w przypadku, gdyby
krwawienie nie wyst pi o.
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Opó nienie krwawienia:
Gdy wszystkie tabletki z opakowania zosta y przyj te, nale y rozpocz nowe opakowanie
i przyjmowa tabletki przez potrzebn ilo dni. Nast pnie przez 7 dni nie nale y przyjmowa
tabletek. Po zako czeniu tego 7-dniowego okresu nale y rozpocz nowy 21 dniowy cykl ustalaj c
nowy pierwszy dzie cyklu.
Post powanie w razie nieprzyj cia tabletek we w a ciwym czasie:
W razie opó nienia z przyj ciem tabletki krótszego ni 12 godzin, skuteczno antykoncepcyjna jest
zachowana. Nale y przyj tabletk najszybciej jak to mo liwe a kolejne tabletki przyjmowa o
normalnej porze.
W razie opó nienia z przyj ciem tabletki d u szego ni 12 godzin, skuteczno antykoncepcyjna mo e
by zmniejszona. Post powanie w razie nieprzyj cia tabletek opiera si na dwóch podstawowych
zasadach:
1. Przyjmowanie tabletek nie mo e by przerwane na d u ej ni 7 dni,
2. 7 dni nieprzerwanego przyjmowania tabletek jest konieczne do osi gni cia wystarczaj cego
zablokowania osi podwzgórze-przysadka-jajniki.
Zgodnie z tym mo na sformu owa nast puj ce praktyczne porady:
Tydzie 1 cyklu
Nale y przyj ostatni pomini t tabletk tak szybko jak to mo liwe, nawet gdyby oznacza o to
konieczno przyj cia jednocze nie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmowa o zwyk ej porze.
Ponadto przez kolejnych 7 dni nale y stosowa dodatkow , skuteczn , niehormonaln metod
antykoncepcji. Nale y bra pod uwag mo liwo zaj cia w ci , w przypadku stosunku odbytego w
ci gu poprzedzaj cych 7 dni. Ryzyko zaj cia w ci
jest tym wi ksze, im wi cej tabletek pomini to i
jest bli ej do ko ca cyklu.
Tydzie 2 cyklu
Nale y przyj ostatni pomini t tabletk tak szybko jak to mo liwe, nawet gdyby oznacza o to
konieczno przyj cia jednocze nie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmowa o zwyk ej porze.
Dodatkowa antykoncepcja nie jest konieczna, je li tabletki by y przyjmowane w a ciwie przez 7 dni
poprzedzaj cych pomini cie pierwszej tabletki. W innym przypadku lub gdy pomini to wi cej ni
1 tabletk nale y stosowa dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcyjne przez 7 dni.
Tydzie 3 cyklu
Ryzyko zmniejszonej skuteczno ci jest wi ksze ze wzgl du na zbli aj c si przerw w stosowaniu
tabletek. Jednak e dostosowuj c schemat przyjmowania tabletek mo na zapobiec zmniejszeniu si
skuteczno ci antykoncepcyjnej. Post puj c zgodnie z jedn z poni szych opcji nie b d konieczne
dodatkowe rodki antykoncepcyjne, pod warunkiem, e tabletki by y przyjmowane w a ciwie przez
7 dni poprzedzaj cych pierwsz pomini t tabletk . W innym przypadku nale y post powa zgodnie
z pierwsz opcj i stosowa równie dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcyjne przez
7 kolejnych dni.
1.
Nale y przyj ostatni pomini t tabletk tak szybko jak to mo liwe, nawet gdyby oznacza o
to konieczno przyj cia jednocze nie dwóch tabletek. Kolejne tabletki przyjmowa
o normalnej porze. Nast pne opakowanie nale y rozpocz zaraz po sko czeniu bie cego
opakowania, tj. bez przerwy mi dzy opakowaniami. Krwawienie z odstawienia
prawdopodobnie nie wyst pi a do momentu zako czenia drugiego opakowania, lecz mog
wyst pi plamienia lub krwawienia ródcyklowe.
2.
Mo na równie zako czy przyjmowanie tabletek z bie cego opakowania. Nale y wtedy
zrobi 7 dniow przerw w stosowaniu tabletek, wliczaj c w ten okres dni, kiedy zapomniano
przyj tabletki, a nast pnie rozpocz nowe opakowanie.
Nale y rozwa y mo liwo zaj cia w ci , w przypadku pomini cia tabletek i nast puj cego po tym
braku krwawienia z odstawienia podczas pierwszej normalnej przerwy w stosowaniu tabletek.
Post powanie w razie krwawienia ródcyklowego lub plamienia:
W przypadku wyst pienia krwawienia ródcyklowego lub plamienia nale y kontynuowa stosowanie
antykoncepcji. Tego rodzaju krwawienie cz sto ust puje po trzecim cyklu. W przypadku
utrzymywania si krwawienia ródcyklowego nale y zg osi si do ginekologa.
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Rozpocz cie stosowania leku Cilest u kobiet wcze niej stosuj cych inny hormonalny rodek
antykoncepcyjny (np.: antykoncepcyjny system transdermalny, pier cienie dopochwowe,
iniekcje antykoncepcyjne itp.):
W przypadku przej cia z innego z o onego doustnego rodka antykoncepcyjnego stosowanie leku
Cilest nale y najlepiej rozpocz w pierwszym dniu po przyj ciu ostatniej tabletki stosowanego
w poprzednim cyklu rodka antykoncepcyjnego, lecz nie pó niej ni w pierwszym dniu po
standardowych 7 dniach przerwy w przyjmowaniu tabletek lub przyjmowaniu tabletek placebo.
Przy przechodzeniu ze stosowania rodka antykoncepcyjnego zawieraj cego wy cznie progestagen
(minipigu ka), przyjmowanie leku Cilest nale y rozpocz w pierwszym dniu po przyj ciu ostatniej
tabletki poprzednio stosowanego leku.
Stosowanie leku po porodzie:
Kobiety, które postanowi y nie karmi piersi mog rozpocz stosowanie leku Cilest w pierwszym
dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesi czkowego lub po 3 tygodniach od dnia porodu,
w zale no ci co nast pi wcze niej.
Po przerwaniu ci y lub poronieniu, które nast pi o przed 20 tygodniem ci y, mo na natychmiast
rozpocz przyjmowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych. Nie jest konieczne stosowanie
dodatkowej metody antykoncepcji. Nale y zwróci uwag , e w ci gu 10 dni od przerwania ci y lub
poronienia mo e wyst pi owulacja.
Po stymulowanym lub samoistnym poronieniu, które nast pi o w 20 tygodniu ci y lub pó niej
stosowanie hormonalnych rodków antykoncepcyjnych mo na rozpocz w 21 dniu po poronieniu
albo w pierwszym dniu pierwszego samoistnego krwawienia miesi czkowego, w zale no ci co nast pi
wcze niej. W ci gu pierwszych 7 dni pierwszego cyklu stosowania leku Cilest nale y jednocze nie
stosowa niehormonaln metod antykoncepcji.
Nadzór terapii:
Przed przepisaniem leku lekarz przeprowadzi dok adny wywiad chorobowy, badanie ginekologiczne
wykluczaj ce ci oraz pomiar ci nienia krwi. Zdiagnozuje równie zaburzenia menstruacji takie jak
rzadkie miesi czkowanie lub brak miesi czki. Odst py czasowe pomi dzy badaniami kontrolnymi zale
od indywidualnych czynników. Je li przypuszcza si , e przepisany lek mo e mie wp yw na ukryt lub
jawn chorob , cz sto bada kontrolnych b dzie odpowiednio dostosowana.
W przypadku braku miesi czki podczas dwóch kolejnych cykli nale y przeprowadzi dodatkowe badania
w celu sprawdzenia czy pacjentka nie jest w ci y. Po zako czeniu przyjmowania doustnych rodków
antykoncepcyjnych mo e wyst powa brak miesi czki, którego czas trwania jest zmienny.
Post powanie w razie wymiotów:
W przypadku wyst pienia wymiotów w ci gu 3 godzin od momentu przyj cia tabletki, a tak e
w przypadku ci kiej biegunki utrzymuj cej si d u ej ni przez 24 godziny skuteczno
antykoncepcyjna leku mo e nie by wystarczaj ca. Nale y wówczas przez 7 dni przyjmowa
nieprzerwanie 7 tabletek leku i jednocze nie stosowa dodatkowe, niehormonalne metody
antykoncepcji. Je li wymioty i (lub) biegunka b d si utrzymywa skuteczno doustnych rodków
antykoncepcyjnych mo e by zmniejszona.
Pacjentki w podesz ym wieku
Nie zaleca si stosowania leku przez kobiety w okresie pomenopauzalnym.
Zastosowanie wi kszej ni zalecana dawki leku Cilest
Nie stwierdzono ci kich powik a po znacznym przedawkowaniu du ych ilo ci doustnych
preparatów antykoncepcyjnych. Przedawkowanie mo e by przyczyn nudno ci i wymiotów,
a u m odych dziewcz t krwawienia z dróg rodnych. Nie ma antidotum i nale y zastosowa leczenie
objawowe.
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Przerwanie stosowania leku Cilest
W razie jakichkolwiek dalszych w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem tego leku nale y zwróci si
do lekarza lub farmaceuty.
4.

Mo liwe dzia ania niepo dane

Jak ka dy lek, lek ten mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one wyst pi .
Podczas stosowania leku Cilest zg aszano wyst powanie nast puj cych dzia a niepo danych:
Bardzo cz sto ( wyst puj u wi cej ni 1 pacjenta na 10):
ból g owy, nudno ci, wymioty, biegunka, krwawienie z pochwy pomi dzy okresami, bolesny okres,
nieprawid owe krwawienie z odstawienia (takie jak wcze niejsze krwawienie).
Cz sto (wyst puj u 1 do 10 pacjentów na 100):
zaka enie dróg moczowych, zaka enie pochwy, reakcja alergiczna, obrz ki zwi zane z zastojem wody
w organizmie (retencja wody), zaburzenia nastroju, takie jak depresja, zmiany nastroju, bezsenno ,
nerwowo , migrena, zawroty g owy, ból brzucha, wzd cia, zaparcia, wiatry, tr dzik, wysypka,
skurcze mi ni, ból ko czyn, ból pleców, brak jednej lub kilku miesi czek, up awy, ból piersi, ból w
klatce piersiowej, obrz k, uczucie zm czenia lub os abienia, przyrost masy cia a.
Niezbyt cz sto (wyst puj u 1 do 10 pacjentów na 1000):
nieprawid owy wymaz z szyjki macicy, zmiany masy cia a, zmniejszony lub zwi kszony apetyt, l k,
zaburzenia pop du p ciowego, omdlenie, uczucie pieczenia, zdr twienia lub mrowienia na skórze,
zaburzenia widzenia, sucho oka, ko atanie serca, skrzepliny krwi w p ucach, nogach lub y ach
innych cz ci cia a, nadci nienie t tnicze lub podwy szenie ci nienia t tniczego, uderzenia gor ca,
duszno , ysienie, nadmierne ow osienie, sw dzenie z pokrzywk lub bez, wi d, zaczerwienienie
skóry, przebarwienia skóry, ból mi ni, wydzielina z piersi, powi kszenie piersi, cysta jajnika, sucho
sromu i pochwy, utrata masy cia a,
Rzadko ( wyst puj u 1 do 10 pacjentów na 10000):
cysty w piersi, zaburzenia apetytu, utrata pop du p ciowego, zawroty g owy, szybki rytm serca,
zapalenie trzustki, zapalenie w troby, nadmierna potliwo , nadwra liwo na wiat o, up awy z
pochwy.
Cz sto nieznana:
rak piersi, agodny guz w troby, agodny guz piersi, patologiczne zmiany w tkance piersi,
nieprawid owy sk ad t uszczów we krwi, udar, drgawki, skrzepliny krwi w naczyniach siatkówki oka,
nietolerancja szkie kontaktowych, zawa mi nia sercowego, skrzepliny krwi w nogach, skrzepliny
krwi w p ucach, obrz k twarzy, j zyka, krtani mog cy powodowa problemy z prze ykaniem lub
oddychaniem i mo e mu towarzyszy wysypka, bolesne czerwone guzy na ramionach lub nogach,
nocne poty, zahamowanie wytwarzania mleka.

Je li wyst pi jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo liwe objawy
niepo dane niewymienione w ulotce, nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty.
5.

Jak przechowywa lek Cilest

Nie przechowywa w temperaturze powy ej 25°C.
Przechowywa w oryginalnym opakowaniu.
Lek nale y przechowywa w miejscu niewidocznym i niedost pnym dla dzieci.
Nie stosowa tego leku, po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin wa no ci oznacza ostatni dzie danego miesi ca.
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Leków nie nale y wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale y zapyta
farmaceut jak usun leki, których si ju nie u ywa. Takie post powanie pomo e chroni
rodowisko.
6

Zawarto

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cilest
Ka da tabletka zawiera 250 mikrogramów norgestimatu (Norgestimatum) i 35 mikrogramów
etynyloestradiolu (Ethinyloestradiolum).
Pozosta e substancje pomocnicze to: laktoza bezwodna, skrobia elowana, magnezu stearynian,
indygotyna – lak.
Jak wygl da lek Cilest i co zawiera opakowanie
Lek Cilest produkowany jest w postaci niebieskich tabletek, z wyt oczonym obustronnie napisem
“C 250“.
Opakowanie zawiera 1 lub 3 blistry po 21 tabletek
Podmiot odpowiedzialny:
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia
Wytwórca:
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia
W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nale y zwróci si do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. I ecka 24
02-135 Warszawa
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.01.2012 r.
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