ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U YTKOWNIKA
Yasmin, 0,03 mg + 3,00 mg, tabletki powlekane
(Ethinylestradiolum + Drospirenonum)
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, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten zosta przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy mo e
im zaszkodzi , nawet je li objawy ich choroby s takie same.
Je li nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane nie wymienione w ulotce, nale y powiadomi lekarza lub farmaceut .

Spis tre ci ulotki:
1. Co to jest lek Yasmin i w jakim celu si go stosuje
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Yasmin
3. Jak stosowa lek Yasmin
4. Mo liwe dzia ania niepo dane
5. Jak przechowywa lek Yasmin
6. Inne informacje
1.

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

Lek Yasmin jest z o onym doustnym produktem antykoncepcyjnym. Ka da tabletka zawiera dwa
ró ne hormony. S to: etynyloestradiol (estrogen) i drospirenon (progestagen).
W czasie stosowania leku Yasmin zgodnie z zaleceniami wymienionymi w tej ulotce,
prawdopodobie stwo zaj cia w ci
jest bardzo ma e.
Nale y pami ta , e lek Yasmin, podobnie jak inne z o one doustne produkty antykoncepcyjne, nie
chroni przed zaka eniem wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drog p ciow .
Wskazania do stosowania
Zapobieganie ci y.
2. INFORMACJE WA NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YASMIN
Z o onych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie nale y za ywa je eli wyst puje
którykolwiek ze stanów opisanych poni ej. Je eli którykolwiek z podanych stanów wyst pi po raz
pierwszy podczas stosowania z o onego doustnego produktu antykoncepcyjnego, nale y natychmiast
przerwa jego przyjmowanie i powiadomi lekarza. Lekarz mo e doradzi inny typ tabletek lub
ca kowicie odmienn (niehormonaln ) metod .
Ka dego roku, oko o 1 na 100 kobiet prawid owo stosuj cych z o one doustne produkty
antykoncepcyjne zachodzi w ci . Liczba ta mo e ulec zwi kszeniu w przypadku pomini cia tabletek
lub nieprawid owego ich stosowania.
Kiedy nie stosowa leku Yasmin
je eli wyst puje nadwra liwo na etynyloestradiol lub drospirenon b d którykolwiek ze
sk adników leku Yasmin;
je eli w przesz o ci wyst powa y lub obecnie wyst puj zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowozatorowe y lub t tnic (np. zakrzepica y g bokich, zatorowo p ucna, zawa mi nia
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je eli w przesz o ci wyst powa y lub obecnie wyst puj objawy zwiastunowe zakrzepicy (np.
przemijaj cy napad niedokrwienny mózgu, d awica piersiowa);
je eli wyst powa y migreny, którym towarzyszy y np. zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy,
dr twienie lub niedow ad cz ci cia a;
je eli wyst puje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;
je eli wyst puje powa ny czynnik ryzyka lub wiele czynników ryzyka zakrzepicy ylnej b d
t tniczej;
je eli w przesz o ci wyst powa o lub obecnie wyst puje zapalenie trzustki ze zwi kszonym
st eniem triglicerydów (t uszczów) we krwi;
je eli w przesz o ci wyst powa a lub obecnie wyst puje ci ka choroba w troby (do momentu
powrotu wyników prób czynno ciowych w troby do prawid owych warto ci);
je eli wyst puje ci ka lub ostra niewydolno nerek;
je eli w przesz o ci wyst powa y lub obecnie wyst puj agodne b d z o liwe nowotwory
w troby;
je eli stwierdzono obecnie lub w przesz o ci nowotwór hormonozale ny (nowotwór piersi lub
narz dów p ciowych);
je eli wyst puj krwawienia z dróg rodnych, których przyczyny nie ustalono;
je eli stwierdzono ci
lub podejrzewa si ci .
Je eli jakikolwiek z wymienionych objawów wyst pi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku
Yasmin, lek nale y natychmiast odstawi i zwróci si do lekarza. W tym czasie stosuje si
niehormonalne metody zapobiegania ci y (patrz równie „Uwagi ogólne”).
Kiedy zachowa szczególn ostro no stosuj c lek Yasmin
Je eli stosuje si doustne produkty antykoncepcyjne w którymkolwiek z wymienionych poni ej
przypadków, konieczna jest szczególna i systematyczna kontrola lekarska. Dlatego przed
rozpocz ciem przyjmowania leku Yasmin nale y poinformowa lekarza o wyst powaniu:
na ogu palenia tytoniu,
cukrzycy,
oty o ci,
wysokiego ci nienia t tniczego krwi,
wady zastawkowej serca lub zaburze rytmu serca,
zapalenia y powierzchownych,
ylaków,
przypadków zakrzepicy, zawa u mi nia sercowgo lub udaru u bliskich krewnych,
migreny,
padaczki,
zwi kszonego st enia cholesterolu lub triglicerydów (t uszczów) we krwi (równie w przesz o ci
lub u bliskich krewnych),
raka piersi w bliskiej rodzinie,
choroby w troby lub p cherzyka ó ciowego,
choroby Crohna lub wrzodziej cego zapalenia jelita grubego (przewlek e choroby zapalne jelit),
tocznia rumieniowatego uk adowego (SLE),
zespo u hemolityczno-mocznicowego (zaburzenia krzepni cia krwi powoduj ce niewydolno
nerek),
niedokrwisto ci sierpowatokrwinkowej,
chorób, które wyst pi y po raz pierwszy lub nasili y si w czasie ci y lub wcze niejszego
stosowania hormonów steroidowych (np. utrata s uchu, porfiria, opryszczka ci arnych, pl sawica
Sydenhama),
przebarwie skóry ( ó to-brunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przesz o ci;
nale y wówczas unika nadmiernej ekspozycji na s o ce lub promieniowanie ultrafioletowe.
Je li którykolwiek z wymienionych powy ej objawów wyst puje po raz pierwszy, nawraca lub nasila
si w czasie przyjmowania leku Yasmin, nale y skontaktowa si z lekarzem.
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Doustna antykoncepcja i zakrzepica
Zakrzepica polega na powstawaniu zakrzepów, które mog zamyka naczynie krwiono ne. Zakrzepica
wyst puje czasem w y ach g bokich ko czyn dolnych (zakrzepica y g bokich ko czyn dolnych).
W przypadku oderwania si fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, mo e doj do
zablokowania t tnic w p ucach i tzw. zatorowo ci p ucnej. Zakrzepica y g bokich wyst puje
rzadko; dochodzi do niej nawet wówczas, gdy nie stosuje si leku, np. w czasie ci y. Ryzyko
zakrzepicy jest wi ksze u kobiet stosuj cych leki hormonalne ni u pozosta ych, ale nie tak du e jak
w okresie ci y. Ryzyko zakrzepicy jest najwi ksze w pierwszym roku stosowania z o onego
doustnego produktu antykoncepcyjnego.
Zakrzepy mog równie , cho bardzo rzadko, wyst pi w naczyniach krwiono nych serca (powoduj c
zawa serca) lub mózgu (powoduj c udar). Wyj tkowo rzadko wyst puj w w trobie, jelicie, nerce lub
oku.
Sporadycznie zakrzepica mo e spowodowa inwalidztwo lub zgon.
Ryzyko wyst pienia zawa u serca lub udaru zwi ksza si z wiekiem i w przypadku palenia
papierosów. W czasie stosowania doustnych produktów antykoncepcyjnych nale y zaprzesta
palenia, szczególnie w wieku powy ej 35 lat.
Je li w czasie przyjmowania leku Yasmin zwi kszy si ci nienie t tnicze krwi, lekarz mo e zaleci
odstawienie leku.
Ryzyko wyst pienia zakrzepicy y g bokich zwi ksza si w czasie zabiegu chirurgicznego lub
w przypadku d ugotrwa ego unieruchomienia (np. noga w gipsie lub na szynie). U kobiet
przyjmuj cych produkty antykoncepcyjne ryzyko to mo e by wi ksze. W przypadku planowanego
leczenia szpitalnego lub operacji nale y poinformowa lekarza o przyjmowaniu leku na co najmniej
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem. Lekarz mo e zaleci odstawienie tabletek na kilka tygodni
przed zabiegiem lub w okresie unieruchomienia. Decyduje równie o tym, kiedy mo na ponownie
rozpocz przyjmowanie leku Yasmin po powrocie do zdrowia.
Ryzyko wyst pienia zakrzepicy jest zwi kszone w trakcie przyjmowania doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
- Zakrzepica mo e wyst pi w ci gu roku u oko o 5-10 na 100 000 kobiet, które nie przyjmuj
doustnych produktów antykoncepcyjnych i nie s w ci y.
- Zakrzepica mo e wyst pi w ci gu roku u 30-40 na 100 000 kobiet, które przyjmuj doustne
produkty antykoncepcyjne takie jak Yasmin, ale dok adna liczba nie jest znana.
- Zakrzepica mo e wyst pi w ci gu roku u oko o 60 na 100 000 kobiet b d cych w ci y.
Skrzepy krwi w y ach mog przemieszcza si do p uc, co mo e powodowa blokowanie naczy
krwiono nych (tzw. zatorowo p ucna). W 1-2% przypadków powstawanie skrzepów krwi w y ach
mo e ko czy si zgonem.
Poziom ryzyka mo e ró ni si w zale no ci od rodzaju tabletek jakie si przyjmuje. Nale y zwróci
si do lekarza i przedyskutowa dost pne mo liwo ci.
W przypadku wyst pienia objawów sugeruj cych zakrzepic nale y przerwa przyjmowanie tabletek
i skonsultowa si natychmiast z lekarzem (patrz równie „Kiedy nale y skontaktowa si
z lekarzem”).
Doustna antykoncepcja i nowotwór
U kobiet, które przyjmuj doustne produkty antykoncepcyjne, wyst powanie raka piersi jest nieco
cz stsze ni u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosuj . Nie wiadomo, czy ta ró nica jest
spowodowana wy cznie stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Przyczyn mo e
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by równie to, e kobiety stosuj ce antykoncepcj hormonaln s cz ciej badane i rak piersi jest
u nich wcze niej wykrywany. Opisana ró nica w cz sto ci wyst powania raka piersi zmniejsza si
stopniowo i zanika w ci gu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania doustnych produktów
antykoncepcyjnych.
U kobiet stosuj cych z o one doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano przypadki
agodnych lub, jeszcze rzadziej, przypadki z o liwych nowotworów w troby, które powodowa y
zagra aj ce yciu krwawienia do jamy brzusznej. Je eli wyst pi silny ból w nadbrzuszu, nale y jak
najszybciej poinformowa lekarza.
Istniej doniesienia o cz stszym wyst powaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosuj doustne
produkty antykoncepcyjne przez d ugi czas. Zale no ta mo e jednak nie mie zwi zku
z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami.
Stosowanie leku Yasmin z innymi lekami
Niektóre leki mog powodowa , e lek Yasmin b dzie mniej skuteczny w zapobieganiu ci y
lub mog wywo a nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków:
o stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina,
okskarbamazepina),
o stosowanych w leczeniu gru licy (np. ryfampicyna),
o stosowanych w leczeniu zaka e wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób
zaka nych (antybiotyki, takie jak: gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina),
o zio owych zawieraj cych ziele dziurawca (Hpericum perforatum).
Lek Yasmin mo e wp ywa na dzia anie innych leków, np.:
o zawieraj cych cyklosporyn ,
o przeciwpadaczkowych - lamotrygina (mo e prowadzi do zwi kszenia cz sto ci napadów
drgawkowych).
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Nale y zawsze informowa lekarza przepisuj cego lek Yasmin o wszystkich przyjmowanych lekach
oraz poinformowa lekarza i dentyst przepisuj cych inne leki (lub farmaceut wydaj cego leki), e
stosuje si lek Yasmin. Udziel oni informacji, dotycz cych dodatkowych metod antykoncepcji.
Ci a
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca si stosowania leku Yasmin w ci y lub w razie podejrzenia ci y. W przypadku
podejrzenia ci y nale y jak najszybciej skonsultowa si z lekarzem.
Karmienie piersi
Przed zastosowaniem ka dego leku nale y poradzi si lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca si stosowania leku Yasmin w czasie karmienia piersi .
Prowadzenie pojazdów i obs uga maszyn
Nie obserwowano wp ywu leku Yasmin na zdolno
i obs ugiwania urz dze mechanicznych w ruchu.

prowadzenia pojazdów mechanicznych

Kiedy nale y skontaktowa si z lekarzem
Nale y natychmiast skontaktowa si z lekarzem, je eli:
zauwa y si niepokoj ce zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykolwiek z objawów
wymienionych powy ej jako wymagaj cych szczególnej ostro no ci;
wyst pi y przypadki zakrzepicy, zawa u mi nia sercowego lub udaru u bliskich krewnych;
stwierdzi si obecno guzka w piersi;
zamierza si stosowa inne leki (patrz te „Stosowanie leku Yasmin z innymi lekami”);
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mo liwe jest unieruchomienie lub planowany jest zabieg chirurgiczny (nale y poinformowa
lekarza przynajmniej 4 tygodnie wcze niej);
wyst puje intensywne krwawienie z dróg rodnych;
pominie si tabletki w pierwszym tygodniu cyklu (ka dy pierwszy tydzie w kolejnych miesi cach
stosowania leku Yasmin), a w czasie poprzedzaj cych 7 dni dosz o do wspó ycia;
wyst puje ostra biegunka;
w ci gu kolejnych 2 miesi cy nie wyst pi o krwawienie lub podejrzewa si ci
(nie nale y
zaczyna nast pnego opakowania bez decyzji lekarza).
Nale y przerwa przyjmowanie tabletek i skontaktowa si jak najszybciej z lekarzem
w przypadku zauwa enia objawów sugeruj cych mo liwo wyst pienia zakrzepicy, zawa u
serca lub udaru:
kaszel bez wyra nej przyczyny,
silny ból w klatce piersiowej, który mo e promieniowa do lewego ramienia,
duszno ,
ból g owy o niespotykanym wcze niej nasileniu lub napad migreny,
cz ciowa lub ca kowita utrata widzenia lub podwójne widzenie,
mowa zamazana lub utrata zdolno ci mowy,
nag e zaburzenia czynno ci narz dów zmys ów (s uchu, powonienia lub czucia),
zawroty g owy lub omdlenia,
dr twienie lub niedow ad cz ci cia a,
silny ból w jamie brzusznej,
silny ból lub obrz k nóg.
Sytuacje i objawy wymienione powy ej s dok adniej opisane w innych cz ciach tej ulotki.
Wa ne informacje o niektórych sk adnikach leku Yasmin
Lek zawiera laktoz jednowodn .
Je eli stwierdzono wcze niej u pacjenta nietolerancj niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktowa si z lekarzem przed przyj ciem leku.
3. JAK STOSOWA LEK YASMIN
Lek Yasmin nale y zawsze stosowa zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku w tpliwo ci nale y
ponownie skontaktowa si z lekarzem.
Lek Yasmin, podobnie jak inne doustne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przed zaka eniem
wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drog p ciow .
Kiedy rozpocz stosowanie leku Yasmin
Je eli lek Yasmin stosuje si po raz pierwszy lub po przerwie w stosowaniu, pierwsz tabletk ,
nale y przyj pierwszego dnia cyklu, czyli w dniu wyst pienia krwawienia miesi czkowego.
W innych przypadkach, nale y przestrzega zalece zawartych w punktach: „Je eli wcze niej
przyjmowano inny z o ony doustny produkt antykoncepcyjny” lub „Je eli wcze niej
przyjmowano tylko progestageny”, lub „Po urodzeniu dziecka”, lub „Po poronieniu
naturalnym lub sztucznym”.
Jako pierwsz nale y przyj tabletk oznaczon danym dniem tygodnia. Je li miesi czka
rozpocznie si na przyk ad w rod , jako pierwsz nale y przyj tabletk oznaczon „ r.”
Kolejne tabletki nale y przyjmowa zgodnie z oznaczeniem na blistrze.
Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy
Po przyj ciu pierwszej tabletki, nale y kontynuowa stosowanie tabletek, po jednej na dob , przez
kolejnych 21 dni. Tabletki nale y przyjmowa zgodnie z kierunkiem strza ek na opakowaniu
bezpo rednim.
Tabletki nale y przyjmowa codziennie o sta ej porze dnia.
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Tabletki nale y po yka w ca o ci, popijaj c w razie potrzeby wod .
7-dniowa przerwa w stosowaniu leku Yasmin
Po przyj ciu ca ego opakowania (21 tabletek) przez nast pnych 7 dni nie przyjmuje si tabletek.
W czasie tej przerwy rozpoczyna si krwawienie z odstawienia. Zwykle wyst puje ono 2. lub 3. dnia
po przyj ciu ostatniej tabletki leku. Przyjmowanie tabletek z nast pnego opakowania rozpoczyna si
po 7-dniowej przerwie.
W czasie 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie trzeba stosowa dodatkowych metod
zapobiegania ci y pod warunkiem, e tabletki przyjmowano zgodnie z zalecanym schematem,
a przyjmowanie kolejnego opakowania rozpocz to po 7 dniach.
Kolejne opakowanie leku Yasmin
Przyjmowanie tabletek z nast pnego opakowania rozpoczyna si po 7-dniowej przerwie. Ka de nowe
opakowanie b dzie rozpoczynane tego samego dnia tygodnia co poprzednie, zatem atwo jest
zapami ta kiedy nale y rozpocz nowe opakowanie. Przyjmowanie tabletek z nast pnego
opakowania rozpoczyna si po 7-dniowej przerwie, nawet je li krwawienie z odstawienia jeszcze trwa.
Je eli wcze niej przyjmowano inny z o ony doustny produkt antykoncepcyjny lub z o ony
antykoncepcyjny dopochwowy system terapeutyczny lub system transdermalny
Je eli wcze niej przez 21 dni przyjmowano inny z o ony doustny produkt antykoncepcyjny
Po przyj ciu przez 21 dni ca ego opakowania innego z o onego doustnego produktu
antykoncepcyjnego nast puje 7-dniowa przerwa, po której rozpoczyna si stosowanie leku Yasmin.
Jako pierwsz nale y przyj tabletk leku Yasmin, oznaczon danym dniem tygodnia nast pnie
post powa zgodnie z instrukcj opisan w punkcie „Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy ”.
Je eli stosowanie leku rozpocznie si w ten sposób jego dzia anie antykoncepcyjne b dzie zachowane.
Krwawienie z odstawienia mo e nie wyst pi przed uko czeniem pierwszego opakowania leku
Yasmin, nie jest to jednak powód do niepokoju. W dniach przyjmowania tabletek mo e wyst pi
niewielkie krwawienie, ale równie nie nale y si tym niepokoi .
Je eli wcze niej przez 28 dni przyjmowano inny z o ony doustny produkt antykoncepcyjny
Je li przez 28 dni stosowano inny z o ony doustny produkt antykoncepcyjny, przyjmowanie leku
Yasmin nale y rozpocz nast pnego dnia po za yciu ostatniej tabletki dotychczas stosowanego leku.
Jako pierwsz nale y przyj tabletk leku Yasmin oznaczon danym dniem tygodnia, nast pnie
post powa zgodnie z instrukcj opisan w punkcie „Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy”.
Je eli post pi si zgodnie z powy szymi zaleceniami, wówczas nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Krwawienie z odstawienia mo e nie wyst pi przed
uko czeniem pierwszego opakowania leku Yasmin, ale nie jest to powód do niepokoju. W dniach
przyjmowania tabletek mo e wyst pi niewielkie krwawienie, ale równie nie nale y si tym
niepokoi .
W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego,
przyjmowanie produktu Yasmin zaleca si rozpocz w dniu usuni cia systemu, ale nie pó niej ni
w dniu, w którym nale a oby zastosowa kolejny system.
Je eli wcze niej przyjmowano tylko progestageny
Je eli wcze niej przyjmowano tabletk zawieraj c tylko progestageny (mintabletka)
Mo na przerwa przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze,
przyjmowa lek Yasmin. Je li w ci gu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Yasmin utrzymuje si
stosunki seksualne, nale y stosowa jednocze nie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne).
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Je eli wcze niej stosowano antykoncepcj w postaci wstrzykni , implantu lub systemu
terapeutycznego domacicznego uwalniaj cego progestagen
Przyjmowanie leku Yasmin rozpoczyna si w dniu, w którym mia o by wykonane nast pne
wstrzykni cie lub w dniu usuni cia implantu b d systemu. Je li w ci gu pierwszych 7 dni
przyjmowania tabletek utrzymuje si stosunki seksualne, nale y stosowa jednocze nie inne metody
antykoncepcji (metody mechaniczne).
Po porodzie, po poronieniu naturalnym lub sztucznym
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ci y
Przyjmowanie leku Yasmin mo na rozpocz natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ci y
Przyjmowanie tabletek nale y rozpocz od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w drugim
trymestrze ci y. W przypadku pó niejszego rozpocz cia stosowania tabletek nale y stosowa
dodatkow antykoncepcj mechaniczn przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Je li dosz o do
stosunku, przed rozpocz ciem przyjmowania z o onego doustnego produktu antykoncepcyjnego
nale y upewni si , e nie jest si w ci y lub odczeka do wyst pienia pierwszego krwawienia
miesi czkowego.
W przypadku za ycia wi kszej dawki leku Yasmin ni zalecana
Mog wyst pi nudno ci, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych (u m odych dziewcz t). Brak
doniesie o wyst pieniu ci kich dzia a niepo danych po jednoczesnym za yciu wielu tabletek leku
Yasmin. Je li przyj to wi ksz dawk leku ni zalecana lub zrobi to kto inny, nale y poinformowa
o tym lekarza.
Rezygnacja z dalszego przyjmowania leku Yasmin
Lek mo na odstawi w dowolnym czasie. Lekarz zaproponuje wtedy inne metody antykoncepcji.
Je li przerywa si przyjmowanie leku, poniewa chce si zaj w ci , nale y poczeka do chwili
wyst pienia naturalnej miesi czki. Pomo e to okre li przewidywan dat urodzenia dziecka.
Pomini cie dawki leku Yasmin
Je eli min o mniej ni 12 godzin od pomini cia tabletki, skuteczno antykoncepcyjna leku Yasmin
jest zachowana. Nale y przyj t tabletk tak szybko, jak to mo liwe i za y nast pn o zwyk ej
porze.
Je eli min o wi cej ni 12 godzin od chwili pomini cia tabletki lub pomini to wi cej tabletek,
skuteczno antykoncepcyjna leku Yasmin mo e by zmniejszona. Dlatego pacjentka musi
zastosowa dodatkowe metody antykoncepcyjne. Im wi cej kolejnych tabletek pomini to, tym
wi ksze jest ryzyko s abszego dzia ania antykoncepcyjnego.
Pomini ta wi cej ni 1 tabletka z opakowania
Nale y zwróci si do swojego lekarza.
Pomini ta 1 tabletka w 1. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Nale y przyj pomini t tabletk tak szybko, jak to mo liwe (nawet je li oznacza to jednoczesne
przyj cie dwóch tabletek), a kolejne za ywa o sta ej porze. Przez nast pne 7 dni nale y stosowa
dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne).
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Je eli w tygodniu poprzedzaj cym pomini cie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, jest mo liwe
zaj cie w ci . Nale y niezw ocznie poinformowa o tym lekarza.
Pomini ta 1 tabletka w 2. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Nale y przyj pomini t tabletk tak szybko, jak to mo liwe (nawet je li oznacza to jednoczesne
przyj cie dwóch tabletek), a kolejne za ywa o sta ej porze. Skuteczno antykoncepcyjna leku
Yasmin jest zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ci y.
Jednak je li wcze niej pope niono b dy w dawkowaniu lub je eli pomini to wi cej ni 1 tabletk ,
nale y przez 7 dni stosowa dodatkow (mechaniczn ) metod antykoncepcji.
Pomini ta 1 tabletka w 3. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania
Mo na wybra jedn z nast puj cych mo liwo ci, bez potrzeby stosowania dodatkowych metod
antykoncepcyjnych, pod warunkiem, e stosowano w a ciwe dawkowanie przez 7 dni
poprzedzaj cych pomini cie dawki. W przeciwnym razie nale y zastosowa pierwsz z
wymienionych dwóch opcji oraz przez 7 kolejnych dni stosowa dodatkow metod antykoncepcji.
1. Przyj pomini t tabletk jak najszybciej (nawet je li oznacza to jednoczesne przyj cie dwóch
tabletek), a kolejne o zwyk ej porze. Rozpocz przyjmowanie tabletek z nast pnego opakowania
od razu po doko czeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy. Krwawienie z odstawienia
wyst pi po doko czeniu drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek mo e
wyst pi plamienie lub krwawienie.
2. Mo na równie nie przyjmowa ju tabletek z aktualnego opakowania, zrobi 7-dniow lub
krótsz przerw (nale y równie wliczy dzie , w którym pomini to tabletk ), po której nale y
kontynuowa za ywanie tabletek z nast pnego opakowania.
Je li zapomni si o za yciu tabletek i podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wyst pi
spodziewane krwawienie, mo liwe, e jest si w ci y. Przed rozpocz ciem nast pnego opakowania
leku nale y skontaktowa si z lekarzem.
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Schemat post powania w przypadku pomini cia tabletki
Pomini ta wi cej ni
1 tabletka z aktualnego
opakowania

Zasi gn

porady lekarza

odby si

Tydzie 1.

stosunek p ciowy w tygodniu
poprzedzaj cym pomini cie tabletki
nie
odby si
-przyj pomini t tabletk
-zastosowa dodatkow metod
antykoncepcji przez 7 dni
-doko czy przyjmowanie tabletek
z opakowania

Pomini ta tylko
1 tabletka (spó nienie
wi ksze ni 12 godzin,
ale mniejsze ni
24 godziny)

Tydzie 2.

-przyj pomini t tabletk
-doko czy przyjmowanie tabletek
z opakowania

-przyj pomini t tabletk
-doko czy opakowanie
-nie robi 7-dniowej przerwy
-kontynuowa przyjmowanie
tabletek z nast pnego opakowania
albo
Tydzie 3
-odstawi pozosta e tabletki
z opakowania
-zrobi przerw (nie wi cej ni
7 dni, licz c z dniem pomini cia
tabletki)
-kontynuowa przyjmowanie
tabletek z nast pnego opakowania
Post powanie w przypadku:
wyst pienia zaburze o dka i jelit (wymioty)
Je li wyst pi y wymioty, substancje czynne leku Yasmin mog nie wch on si ca kowicie. Je eli
wymioty wyst pi y w ci gu 3 do 4 godzin po za yciu tabletki, nale y post powa zgodnie z
zaleceniami dotycz cymi pomini cia tabletki.
W razie powa nych zaburze ze strony przewodu pokarmowego nale y stosowa dodatkowe metody
antykoncepcyjne.
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zamiaru opó nienia dnia wyst pienia krwawienia
Aby opó ni dzie wyst pienia krwawienia, nale y po doko czeniu aktualnego opakowania od razu
rozpocz nast pne, bez 7-dniowej przerwy. Mo na za ywa tabletki nawet do wyczerpania tego
opakowania. Je eli chce si , aby krwawienie wyst pi o, nale y po prostu przerwa przyjmowanie
tabletek. W czasie stosowania tabletek z nast pnego opakowania mo e wyst pi niewielkie
krwawienie lub plamienie. Kolejne opakowanie rozpoczyna si po 7-dniowej przerwie.
zamiaru zmiany dnia wyst pienia krwawienia na inny dzie tygodnia
Je li przyjmuje si tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie wyst puje mniej wi cej tego samego
dnia co 4 tygodnie. Aby zmieni dzie wyst pienia krwawienia na inny dzie tygodnia, ni
wynikaj cy ze schematu przyjmowania leku, nale y skróci kolejn przerw w przyjmowaniu tabletek
o tyle dni, o ile zamierza si przesun termin wyst pienia krwawienia. Np. je li krwawienie zwykle
rozpoczyna si w pi tki, a ma rozpoczyna si we wtorki (3 dni wcze niej), nale y rozpocz nowe
opakowanie 3 dni wcze niej ni zwykle. Je eli zrobi si bardzo krótk przerw w przyjmowaniu
tabletek (np. 3 dni lub krótsz ), w czasie jej trwania mo e nie wyst pi krwawienie z odstawienia.
Niewielkie krwawienie lub plamienie mo e wyst pi w czasie stosowania nast pnego opakowania
leku.
wyst pienia nieoczekiwanego krwawienia
W czasie przyjmowania leku Yasmin w pierwszych kilku miesi cach mog wyst powa nieregularne
krwawienia z dróg rodnych (plamienia lub krwawienia ródcykliczne). Pomimo to trzeba
kontynuowa przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ust puj po
3 cyklach stosowania leku Yasmin. Je li krwawienia utrzymuj si , staj si obfite lub nawracaj ,
nale y zg osi to lekarzowi.
niewyst pienia krwawienia
Je li wszystkie tabletki przyjmowano we w a ciwym czasie, nie wyst pi y ani wymioty, ani ostra
biegunka i nie stosowano jednocze nie innych leków, prawdopodobie stwo zaj cia w ci
jest bardzo
ma e. Nale y kontynuowa przyjmowanie leku Yasmin.
Je li krwawienia z odstawienia nie wyst pi y w ci gu kolejnych dwóch miesi cy, istnieje
prawdopodobie stwo ci y. Nale y natychmiast poinformowa o tym lekarza. Nie nale y zaczyna
nast pnego opakowania leku Yasmin, dopóki lekarz nie wykluczy ci y.
4. MO LIWE DZIA ANIA NIEPO

DANE

Jak ka dy lek, lek Yasmin mo e powodowa dzia ania niepo dane, chocia nie u ka dego one
wyst pi .
Nale y poinformowa lekarza o wyst pieniu jakichkolwiek dzia a niepo danych, zw aszcza gdy s
one nasilone lub d ugotrwa e, jak równie o zmianach dotycz cych stanu zdrowia, które wydaj si
skutkiem przyjmowania leku Yasmin.
Ci kie dzia ania niepo dane
Ci kie dzia ania niepo dane zwi zane z przyjmowaniem leku Yasmin i towarzysz ce im objawy
zosta y opisane w nast puj cych cz ciach ulotki: „Doustna antykoncepcja i zakrzepica” oraz
„Doustna antykoncepcja i nowotwór”. Nale y przeczyta te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych
informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultowa si z lekarzem.
Inne mo liwe dzia ania niepo dane
Poni ej podano objawy zg aszane przez pacjentki przyjmuj ce lek Yasmin, chocia nie musia y by
one spowodowane dzia aniem leku.
Cz sto (u wi cej ni 1 na 100 osób i mniej ni 1 na 10 osób):
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nudno ci, bóle brzucha, zwi kszenie masy cia a, bóle g owy, zmiany nastroju, nastrój depresyjny, ból
piersi, tkliwo piersi.
Niezbyt cz sto (u wi cej ni 1 na 1000 osób i mniej ni 1 na 100 osób):
wymioty, biegunka, zatrzymanie p ynów, migrena, zmniejszenie pop du p ciowego, powi kszenie
piersi, wysypka, pokrzywka.
Rzadko (u mniej ni 1 na 1000 osób):
reakcje nadwra liwo ci, nietolerancja soczewek kontaktowych, zmniejszenie masy cia a, zwi kszenie
pop du p ciowego, up awy, wydzielina z piersi, rumie guzowaty, rumie wielopostaciowy.
U kobiet z dziedzicznym obrz kiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mog spowodowa
wyst pienie lub zaostrzenie jego objawów.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Yasmin mog wyst pi inne dzia ania niepo dane.
Je eli nasili si którykolwiek z objawów niepo danych lub wyst pi jakiekolwiek objawy
niepo dane nie wymieniono w ulotce, nale y powiadomi lekarza.
5.

JAK PRZECHOWYWA LEK YASMIN

Przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywa w temperaturze poni ej 25°C.
Nie stosowa po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na opakowaniu.
6. INNE INFORMACJE
Ka da tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3,00 mg drospirenonu.
Substancje pomocnicze:
rdze tabletki:
laktoza jednowodna
skrobia kukurydziana
skrobia modyfikowana
powidon 25 000
magnezu stearynian
otoczka:
talk
makrogol 6000
hypromeloza
tytanu dwutlenek (E 171)
elaza tlenek ó ty (E 172)
Jak wygl da lek Yasmin i co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera 1 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Niemcy
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Wytwórca
Bayer Schering Pharma AG
D-13353 Berlin
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegó owych informacji nale y zwróci si do lekarza lub
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa, Polska
tel. (0-22) 572 35 00
Data zatwierdzenia ulotki:
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