
 

Przebadana w grupie kobiet 18-50 lat 
79,5% kobiet bardzo zadowolonych
i zadowolonych ze stosowania1 n=1377

Qlaira®: Dobry wybór 
z wielu powodów

Informacje
praktyczne
dla lekarza

*jedyny preparat o składzie EV/DNG

UNIKALNA* PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA



TERAZ 
W NOWYM 

OPAKOWANIU!

Wskazania Informacje praktyczne

1. Antykoncepcja doustna.

2. Leczenie silnego krwawienia menstruacyjnego bez zmian  
    patologicznych o charakterze organicznym u kobiet 
    zamierzających stosować antykoncepcję doustną.

Start

Oznakowanie

Zmiana

Bez przerwy

Pierwszą tabletkę z pierwszego opakowa-
nia należy przyjąć pierwszego dnia krwa-
wienia. Kolejne tabletki należy przyjmować 
w kolejności wskazanej na opakowaniu, 
codziennie, o tej samej porze dnia. Należy 
przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 
28 kolejnych dni, bez przerwy.

Przed rozpoczęciem stosowania należy 
na szczycie opakowania nakleić odpo-
wiedni pasek z nazwami dni tygodnia 
(jeden z siedmiu dołączonych do opako-
wania). Dzięki temu każda tabletka jest 
oznakowana nazwą dnia jej przyjęcia.

W przypadku zmiany z innej dwuskład-
nikowej tabletki antykoncepcyjnej, 
pierwszą tabletkę Qlairy należy połknąć 
następnego dnia po przyjęciu ostatniej 
aktywnej tabletki poprzedniego pro-
duktu, bez przerwy.

Pierwsza w Polsce dwuskładnikowa ta-
bletka antykoncepcyjna dostarczająca 
estradiol* (identyczny z naturalnym)  
w połączeniu z dienogestem, przezna-
czona do stosowania bez przerwy.

Należy wybrać nalepkę, zgodnie z dniem tygodnia, 
w którym rozpoczyna się przyjmowanie tabletek. 
Jeżeli, np. rozpoczyna się przyjmowanie tabletek 
w środę należy wybrać nalepkę oznaczoną - ŚR.

PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. ND.

WT. ŚR. CZW. PT. SOB. ND. PON.

ŚR. CZW. PT. SOB. ND. PON. WT.

CZW. PT. SOB. ND. PON. WT. ŚR.

PT. SOB. ND. PON. WT. ŚR. CZW.

SOB. ND. PON. WT. ŚR. CZW. PT.

ND. PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB.

Przed użyciem nalepkę należy usunąć



Jak zamienić inny produkt
antykoncepcyjny na Qlairę? Krwawienia podczas stosowania Qlairy

 ● z innej dwuskładnikowej pigułki antykoncepcyjnej – pierwszą tabletkę 
Qlairy należy przyjąć w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej 
substancje czynne poprzedniego produktu antykoncepcyjnego4

Stosowanie Qlairy wiąże się ze zmniejszeniem średniego ubytku krwi menstru-
acyjnej o 88% (dotyczy kobiet z krwotocznymi miesiączkami).

Stosowanie Qlairy, podobnie jak stosowanie innych złożonych doustnych pro-
duktów antykoncepcyjnych, może wiązać się z występowaniem nieregularnych 
krwawień (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierw-
szych miesiącach stosowania. Okres adaptacyjny trwa zwykle około 3 cykli.

U kobiet stosujących produkt Qlaira® może nie wystąpić krwawienie, 
pomimo że nie są one w ciąży. Jeżeli produkt Qlaira® przyjmowano zgodnie  
z zaleceniami, prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. 
Tym niemniej, jeżeli kobieta nie stosowała złożonego doustnego produktu an-
tykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w okresie przyjmowania placebo nie 
wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne krwa-

wienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego 
produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

 ● z tabletki progestagennej – zmianę można 
przeprowadzić w dowolnym dniu;

 ● z postaci we wstrzyknięciu – pierwszą 
tabletkę Qlairy należy zażyć w chwili 
planowanego, kolejnego zastrzyku.

 ● z implantu lub systemu domacicznego - pierwszą 
tabletkę Qlairy należy zażyć w dniu ich usunięcia;

 ● z pierścienia lub plastra antykoncepcyjnego - pierwszą tabletkę Qlairy 
należy przyjąć w dniu ich usunięcia.

Zmiana z innej dwuskładnikowej pigułki,  
pierścienia lub plastra antykoncepcyjnego.

Zmiana z metody progestagenowej (tabletka 
progestagenna, wstrzyknięcie, implant lub sys-
tem domaciczny uwalniający progestagen IUS).

Według badań klinicznych odsetek kobiet z krwawieniami  
śródcyklicznymi w grupie zażywającej Qlairę wyniósł  
10-18% w cyklu.

W każdym przypadku
trzeba stosować dodatkowe

antykoncepcyjne środki 
mechaniczne (np. prezerwatywy) 

przez 9 pierwszych dni  
przyjmowania Qlairy.

Według badań
klinicznych amenorrhoea 
u kobiet zażywających 

Qlairę może wystąpić w około

15% cykli (n=1377).



Jak stosować Qlairę?
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 KRWAWIENIE
Z ODSTAWIENIA

 KRWAWIENIE
Z ODSTAWIENIA

KRWAWIENIE
MIESIĄCZKOWE

DNI

DNI

Pierwszą tabletkę należy zażyć 
w pierwszym dniu krwawienia
miesiączkowego, następnie  
należy zażywać 1 tabletkę  
dziennie o tej samej porze.

Pierwsze opakowanie Kolejne opakowanie

Opakowanie Qlairy typu „portfelik” umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Zazwyczaj w dniach przyjmowania ostatnich tabletek z opakowania rozpoczyna się tak zwane krwawienie z odstawienia i może 

ono nie skończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania. U niektórych kobiet krwawienie rozpoczyna się w dniach 
przyjmowania pierwszych tabletek z nowego opakowania.

Bez
przerwy

Rozpoczynanie kolejnych opakowań 
następuje tego samego dnia tygodnia 

jak poprzedniego opakowania;  
należy zażyć pierwszą tabletkę  
z kolejnego opakowania, nawet  
jeżeli nadal trwa krwawienie.

Start



    

Schemat postępowania przy pominięciu tabletki

Pajcentka pominęła więcej
niż jedną kolorową tabletkę.
Pacjentka zapomniała 
o rozpoczęciu nowego 
opakowania.

Tylko 1 tabletka pominięta
(przyjęta ponad 12 godzin 
za późno). Jaki numer miała 
pominięta tabletka?

 ● Nie stosować zapomnianej tabletki
 ● Należy rozpocząć nowy blister
 ● Należy zastosować metodę mechaniczną (prezerwatywy)  

przez następnych 9 dni

Tabletka
1–9

Tabletka
10–17

Tabletka
18–24

Tabletka
25–26

Tabletka
27–28

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza

 ● Należy przyjąć pominiętą tabletkę i kontynuować przyjmowanie zgodnie 
z ustalonym schematem (może to oznaczać przyjęcie 2 tabletek tego 
samego dnia) 

 ● Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej ochrony antykoncepcyjnej

 ● Należy pominąć zapomnianą tabletkę i kontynuować  
zgodnie z ustalonym schematem

 ● Nie jest konieczne stosowanie dodatkowej 
ochrony antykoncepcyjnej

 ● Należy przyjąć pominiętą tabletkę i kontynuować przyjmowanie zgodnie 
z ustalonym schematem (może to oznaczać przyjęcie 2 tabletek tego 
samego dnia)

 ● Należy zastosować metodę mechaniczną (prezerwatywy) 
przez następnych 9 dni

Tak

Nie

Czy pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu 7 dni przed 
dniem, w którym powinna być przyjęta tabletka?



Tolerancja Qlairy i najczęściej 
występujące działania niepożądane

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)*

 ● ból głowy;
 ● ból brzucha, nudności;
 ● trądzik;
 ● brak miesiączki, bolesność piersi, bolesne miesiączki, 

krwawienia śródcykliczne (krwotok maciczny);
 ● zwiększenie masy ciała.

Qlaira® to skuteczna* pigułka antykoncepcyjna o wysokim 
stopniu akceptacji.1, PI’= 0.42

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych  
(w tym Qlaira®) wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia ŻChZZ w porównaniu 
z osobami niestosującymi tych produktów. 

Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub noretysteron 
jest związane z najmniejszym ryzykiem ŻChZZ. Ograniczone dane wskazują, 
że stosowanie Qlairy związane jest z ryzykiem ŻChZZ w takim samym zakresie. 
Istnieją pewne dowody, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne 
antykoncepcyjne produkty lecznicze są przyjmowane ponownie po przerwie  
w stosowaniu równej 4 tygodnie lub więcej. 

Częste działania niepożądane 
(dotyczące maksymalnie 10% kobiet) obejmują:

  * Wg ChPL: w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Qlaira®, które prowadzono w krajach Unii     
      Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki/Kanadzie wyznaczono następujące wartości wskaźnika Pearl’a:
 
      Wskaźnik Pearl’a (pacjentki w wieku 18-50 lat)
      Niepowodzenie metody: 0,42 (górna granica 95 % przedziału ufności 0,77)
      Niepowodzenie metody + błąd pacjenta: 0,79 (górna granica 95% przedziału ufności 1,23)
      Wskaźnik Pearl’a (pacjentki w wieku 18-35 lat)
      Niepowodzenie metody: 0,51 (górna granica 95% przedziału ufności 0,97)
      Niepowodzenie metody + błąd pacjentki: 1,01% (górna granica 95% przedziału ufności 1,59) 

** Skala pięciostopniowa: bardzo zadowolona, zadowolona, obojętna, niezadowolona, bardzo niezadowolona

* Pełna informacja na temat przeciwwskazań, działań niepożądanych oraz specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności   
   dotyczących stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego Qlaira®.

kobiet było bardzo 
zadowolonych 

lub zadowolonych 
ze stosowania 

preparatu Qlaira1**.

Ograniczone dane 
wskazują, że ryzyko ŻChZZ 

w związku z Qlaira® może być 
na takim samym poziomie jak 
w przypadku innych złożonych 

hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych, w tym 

z lewonorgestrelem. 

Liczba przypadków ŻChZZ 
na rok u kobiet stosujących 

małe dawki złożonych 
hormonalnych produktów 
antykoncepcyjnych jest 
mniejsza niż w ciąży 

lub w połogu. 

Jednak jak każdy lek, 
Qlaira może powodować 
działania niepożądane, 
jednakże nie występują 
one u wszystkich osób 

stosujących Qlairę.

79,5% 

(n=1377)



Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Qlaira® i ulotki dołączonej do opakowania.

PIŚMIENNICTWO:
1. Palacios S, Wildt L, Parke S, Machli A, Römer T, Bitzer J. Efficacy and safety of a novel oral contraceptive based on oestradiol (oestradiol valerate/dienogest): 

A Phase III trial. Eur J Obstet Gynecol 2010; 149(1): 57–62

Przed zastosowaniem tabletki antykoncepcyjnej należy: zebrać pełny 
wywiad, wykonać badanie przedmiotowe, wykluczyć ciążę, zmierzyć ciśnienie 
tętnicze, wykluczyć przeciwwskazania, rozpoznać stany wymagające 
szczególnej ostrożności, zalecić zapoznanie się z ulotką i stosowanie się do 
zamieszczonych tam wskazówek, dobrać indywidualnie częstotliwość oraz 
charakter badań okresowych, poinformować, że tabletki antykoncepcyjne 
nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. (na podstawie: Charakterystyka Produktu 
Leczniczego Qlaira).

PP-QLA-PL-0017-1

Qlaira (Dienogest, DNG; Estradiolu walerianian, E2W), 28 tabletek powlekanych (2 ciemnożółte z 3 mg E2W; 5 czerwonych z 2 mg E2W i 2 mg DNG; 17 
jasnożółtych z 2 mg E2W i 3 mg DNG; 2 ciemnoczerwone z 1 mg E2W; 2 białe bez substancji czynnych oraz laktoza do 50 mg/tbl.). Wskazania: Antykoncepcja 
doustna. Leczenie silnego krwawienia menstruacyjnego bez zmian patologicznych o charakterze organicznym u kobiet zamierzających stosować antykoncepcję 
doustną. Decyzja o przepisaniu Qlaira powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (ŻChZZ) oraz ryzyka ŻChZZ Qlaira, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (ZHŚA) Dawkowanie i sposób 
stosowania: Jedna tabletka na dobę, doustnie przez 28 kolejnych dni, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Przeciwwskazania: Nie stosować/natychmiast 
przerwać przy: Nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą; Występowaniu lub ryzyku ŻChZZ (czynna, leczona, przebyta 
zakrzepica żył głębokich/zatorowość płucna, dziedziczna lub nabyta predyspozycja np. oporność na aktywowane białko C, w tym czynnik V Leiden, niedobór 
antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, rozległy zabieg operacyjny z długotrwałym unieruchomieniem, wysokie ryzyko wskutek wielu czynników 
ryzyka); Występowaniu lub ryzyku tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (TZZZ) (czynne, np. zawał mięśnia sercowego, objawy prodromalne, np. dławica 
piersiowa; choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie np. przemijający napad niedokrwienny; dziedziczna 
lub nabyta skłonność np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych; migrena z objawami neurologicznymi w wywiadzie; wysokie ryzyko 
z powodu wielu czynników ryzyka lub jednego poważnego jak cukrzyca z powikłaniami, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka dyslipoproteinemia; Aktualnej lub 
przebytej ciężkiej chorobie wątroby (do powrotu prób czynnościowych wątroby do normy); Aktualnych lub przebytych łagodnych bądź złośliwych nowotworów 
wątroby; Wystąpieniu lub podejrzeniu nowotworów zależnych od hormonów płciowych np. narządów płciowych lub piersi; Krwawieniu z dróg rodnych o 
nieustalonej etiologii. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Jeśli wystąpi po raz pierwszy lub pogorszy się którykolwiek z 
poniższych STANÓW należy rozważyć przerwanie. Przy ŻChZZ lub TZZZ należy przerwać. ZABURZENIA KRĄŻENIA Stosowanie ZHŚA, wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem ŻChZZ. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestymat lub noretysteron jest związane z najmniejszym ryzykiem ŻChZZ. 
Ograniczone dane wskazują, że stosowanie Qlaira związane jest z ryzykiem ChZZ w takim samym zakresie. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy 
najniższego ryzyka ŻChZZ takiego jak Qlaira powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu upewnienia się, że rozumie ona ryzyko ŻChZZ 
związane ze ZHŚA, jak obecne czynniki wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją dowody, że ryzyko zwiększa 
się, gdy ZHŚA są przyjmowane po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej. Liczba przypadków ŻChZZ na rok przy stosowaniu małych dawek ZHŚA jest mniejsza 
niż oczekiwana w ciąży lub w okresie poporodowym. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków. Zgłaszano zakrzepicę 
innych naczyń, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub siatkówkowych. Ryzyko ŻChZZ u pacjentek na ZHŚA może znacząco wzrosnąć przy dodatkowych 
czynnikach ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka jednocześnie. Stosowanie Qlaira jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka 
czynników ryzyka ŻChZZ. Możliwe, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników – wtedy należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena 
korzyści do ryzyka jest negatywna, nie przepisywać ZHŚA. Wykazano związek stosowania HŚA i ryzyka TZZZ. Przypadki TZZZ mogą być śmiertelne. NOWOTWORY 
Długotrwałe stosowanie ZHŚA (> 5 lat) zwiększa ryzyko raka szyjki macicy i piersi. Opisywano łagodne i złośliwe nowotwory wątroby, w pojedynczych przypadkach 
prowadzące do zagrażających życiu krwotoków brzusznych. INNE STANY Hipertriglicerydemia (również dodatni wywiad rodzinny) może zwiększać ryzyko 
zapalenia trzustki. Opisywano zwiększenie ciśnienia tętniczego (jeśli dojdzie do utrwalenia to odstawić i wdrożyć leczenie), występowanie lub pogorszenie: 
żółtaczki i (lub) świądu z zastojem żółci, kamicy żółciowej, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, pląsawicy 
Sydenhama, opryszczki ciężarnych, utraty słuchu z otosklerozą. E strogeny mogą wywołać lub nasilić obrzęk naczynioruchowy. Ostre lub przewlekłe zaburzenia 
wątroby niekiedy wymagają przerwania ZHŚA do czasu powrotu parametrów wątroby do normy. Nawrót żółtaczki cholestatycznej, która wystąpiła w ciąży lub 
podczas stosowania hormonów płciowych, wymaga odstawienia. Monitorować pacjentki z cukrzycą. Opisywano pogorszenie depresji endogennej, padaczki, 
choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Obniżony nastrój i depresja to znane działania niepożądane HŚA. Depresja może 
być ciężka i jest czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Zmiany nastroju lub objawy depresji, również krótko po rozpoczęciu leczenia, 
wymagają konsultacji Może wystąpić ostuda (zwłaszcza przy ostudzie ciążowej w wywiadzie), predysponowanym zalecić unikanie słońca i UV. Estrogeny mogą 
zatrzymywać płyny, dlatego zaburzenia serca i nerek wymagają obserwacji. Przy dziedzicznej nietolerancji galaktozy, niedoborze laktazy typu Lapp lub zespole 
złego wchłaniania glukozy-galaktozy, uwzględnić zawartość laktozy. Przed zastosowaniem przeprowadzić wywiad, badanie przedmiotowe oraz wykluczyć ciążę. 
Ważne jest poinformowanie o ryzyku, czynnikach ryzyka, objawach i postępowaniu w przypadku ŻChZZ i TZZZ. Należy poinformować, że HŚA nie chronią przed 
zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani chorobami przenoszonymi drogą płciową. Skuteczność ZHŚA może zmniejszyć się przy: pominięciu tabletki aktywnej, 
zaburzeniach żołądka i jelit lub stosowaniu innych leków. Mogą wystąpić krwawienia śródcykliczne (10-18% kobiet). Może nie wystąpić krwawienie, pomimo że 
kobieta nie jest w ciąży (ok 15% cykli). Jeżeli nie stosowano zgodnie z zaleceniami i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne 
krwawienia, przed kontynuacją wykluczyć ciążę. Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują po regularnych cyklach, wykluczyć nowotwory 
złośliwe lub ciążę. Działania niepożądane: częste: ból głowy, ból brzucha, nudności, trądzik, brak miesiączki, bolesność piersi, bolesne miesiączki, krwawienia 
śródcykliczne (krwotok maciczny), zwiększenie masy ciała; niezbyt częste: zakażenia grzybicze, kandydoza pochwy, zakażenie pochwy, nasilony apetyt, depresja/
obniżenie/zaburzenia nastroju, bezsenność, zmniejszenie libido, zaburzenia umysłowe, wahania nastroju, zawroty głowy, migrena, uderzenie gorąca, nadciśnienie 
tętnicze, biegunka, wymioty, zwiększony poziom enzymów wątrobowych, łysienie, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, skurcze mięśni, powiększenie piersi, 
guzki piersi, dysplazja szyjki macicy, krwawienie z macicy, bolesne stosunki płciowe, dysplazja włóknisto-torbielowata gr. sutkowego, bolesne miesiączkowanie, 
zaburzenia miesiączkowania, torbiel jajnika, ból miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, mięśniaki macicy, skurcze macicy, krwawienie z dróg rodnych 
w tym plamienie, wydzielina z pochwy, suchość sromu i pochwy, zmęczenie, drażliwość, obrzęk, zmniejszenie masy ciała, zmiany ciśnienia tętniczego krwi; 
rzadkie: kandydoza, opryszczka zwykła, zapalenie narządów miednicy mniejszej, przypuszczalny zespół histoplazmozy ocznej, łupież pstry, zakażenie dróg 
moczowych, zapalenie bakteryjne pochwy, zatrzymanie płynów, hipetriglicerydemia, agresja, lęk, zaburzenie dysforyczne, zwiększenie libido, nerwowość, 
koszmary senne, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, napięcie, zaburzenia uwagi, parestezje, zawroty głowy, nietolerancja soczewek kontaktowych, 
zespół suchego oka, obrzęk oka, zawał serca, palpitacje, krwawienia z żylaków, żylna choroba zakrzepowo zatorowa, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, 
krwawienia z żylaków, niedociśnienie tętnicze, zapalenie żył, ból żył, zaparcia, suchość w jamie ustnej, niestrawność, refluks żołądkowo-jelitowy, ogniskowy 
rozrost guzkowy wątrobu, zapalenie pęcherzyka żółciowego, alergiczne reakcje skórne, ostuda, zapalenie skóry, hirsutyzm, nadmierne owłosienie, świerzbiączka, 
zaburzenia pigmentacji, łojotok, zmiany skórne, bóle kręgosłupa, ból żuchwy, uczucie ciężkości, ból dróg moczowych, nienaturalne krwawienie z odstawienia, 
łagodne nowotwory piersi, torbiele piersi, rak piersi in situ, wydzielina z piersi, polip szyjki macicy, rumień szyjki macicy, krwawienie w trakcie stosunku płciowego, 
mlekotok, wydzielina z narządów płciowych, skąpa miesiączka, opóźnione miesiączki, pęknięcie torbieli jajnika, uczucie palenia w pochwie, nieprzyjemny zapach 
z pochwy, dyskomfort sromu i pochwy, limfadenopatia, astma, duszność, krwawienie z nosa, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, gorączka, nieprawidłowy 
wymaz szyjki macicy; ciężkie: żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, rak piersi, nowotwory wątroby, rumień 
guzowaty i wielopostaciowy, wydzielina z piersi, nadciśnienie tętnicze, wywołanie/pogorszenie obrzęku naczynioruchowego, zaburzenia wątroby, ostuda, 
nadwrażliwość. Brak danych co do choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, 
tocznia rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych, pląsawicy Sydenhama, zespółu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej,. Zgłaszać 
wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: 
ndl@urpl.gov.pl Pozwolenie Nr 15221; Podmiot odpowiedzialny: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Niemcy; Produkt leczniczy 
wydawany z przepisu lekarza - Rp. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. V6/11/01/2019/JP Informacji udziela: 
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl


