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POTRZEBUJE

KOMFORT ŻYCIA, 
KTÓREGO  
PRAGNIE



PRZEDSTAWIAMY  
RYEQO…

Teraz równowaga jest możliwa!

Skład: 40 mg relugoliksu + 1 mg estradiolu + 0,5 mg octanu noretysteronu,  
tabletki powlekane.

Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Ryeqo jest wskazany  
do stosowania w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków  
macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym. 

Dawkowanie: 1 tabl. raz na dobę.



ZBYT WYSOKIE 
Brak skuteczności

ZBYT NISKIE  
Objawy hipoestrogenizmu, m.in. utrata tkanki kostnej  

i uderzenia gorąca

E2/NETA ANTAGONIZM  
GnRH

20-50 pg/ml

Optymalna kontrola hormonalna zapewnia równowagę  
między skutecznością ORAZ bezpieczeństwem terapii, 

niezbędnymi dla kobiet cierpiących na UF.1-4

1. Charakterystyka produktu leczniczego - Ryeqo.
2. Elsharoud A et al. Drugs of the Future 2019; 44(2): 131-143.
3. Donnez J & Dolmans MM. J Clin Med 2021; 10: 1085.
4. Al Hendy A et al. N Eng J Med 2021; 384:630-642.

   Ryeqo jest pierwszym zatwierdzonym w Europie 
antagonistą hormonu uwalniającego gonadotropiny 
(GnRH) z terapią dodatkową (add-back therapy) we 
wskazaniu do leczenia umiarkowanych do ciężkich 
objawów UF.1*

   Relugoliks hamuje działanie receptorów GnRH 
w przednim płacie przysadki mózgowej, zmniejszając 
uwalnianie hormonu folikulotropowego (FSH) 
i luteinizującego (LH), co z kolei prowadzi do obniżenia 
stężenia estradiolu i progesteronu.1,2

   Ryeqo występuje w postaci tabletki powlekanej, 
przyjmowanej raz na dobę, przeznaczonej dla  
kobiet w wieku rozrodczym. Lek stanowi połączenie 
antagonisty GnRH - relugoliksu - z estradiolem / 
octanem noretysteronu (E2/NETA) w JEDNEJ TABLETCE, 
zapewniając optymalne stężenie estradiolu w zakresie 
terapeutycznym.
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RÓWNOWAGA, KTÓREJ ONA  
POTRZEBUJE DLA KOMFORTU ŻYCIA, 
KTÓREGO PRAGNIE…  

Istotne zmniejszenie obfitego krwawienia menstruacyjnego1-2

   Stosowanie Ryeqo istotnie zmniejszyło obfite krwawienie menstruacyjne  
po leczeniu trwającym 24 tygodnie.1-2

Procent kobiet reagujących na leczenie: tydzień 24.1,2

   Zastosowanie Ryeqo prowadzi do szybkiej, znacznej i utrzymującej się 
redukcji utraty krwi menstruacyjnej  (MBL)1-3

Odpowiedź na 
leczenie zdefiniowano 
jako MBL (Menstrual 
Blood Loss- utrata 
krwi menstruacyjnej) 
< 80 ml  
ORAZ > 50% redukcja 
w stos. do punktu 
początkowego.
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>71% pacjentek zareagowało na leczenie Ryeqo1,2

1. Al Hendy A et al. N Eng J Med 2021; 384:630-642.
2. Al-Hendy A et al. ASRM, październik 2019 O-265.      
3. Venturella R et al. ASRM, październik 2020 O-206.



 
ŻYCIE BEZ BÓLU

Stosowanie Ryeqo istotnie zmniejsza ból u pacjentek1,2

Procent pacjentek odczuwających minimalny ból lub brak bólu:  
skala numeryczna (NRS)<1 w ostatnich 35 dniach leczenia: 
dane zbiorcze z badań LIBERTY 1 i 2 (dane z 24. tygodnia)1,2

Średnia maksymalnych wyników w skali NRS w czasie 
24 tygodni: dane zbiorcze z badań LIBERTY 1 i 21,2

1. Al Hendy A et al.  N Eng J Med 2021; 384:630-642.
2.  Al-Hendy A et al. Fertil Steril 2019; 112(3):e434. Streszczenie ustne O-265, 

wygłoszone na Kongresie i Wystawie Naukowej Amerykańskiego  
Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ARSM) 2019, Filadelfia, USA.     
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UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ  
I BEZPIECZEŃSTWO…

Ryeqo pozwala utrzymać prawidłową gęstość mineralną kości1 

   Wpływ Ryeqo na gęstość mineralną kości był porównywalny z placebo  
– zarówno w 24., jak i w 52. tygodniu leczenia.1

Procentowa zmiana gęstości mineralnej kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego  
w 52-tygodniowym okresie leczenia1

Ryeqo to leczenie objawów mięśniaków macicy i poprawa jakości 
życia, przy jednoczesnym zachowaniu gęstości mineralnej kości.

1. Al-Hendy A et al. ASRM, październik 2019 O-1.
2. Charakterystyka produktu leczniczego - Ryeqo.

KEDP/DAECTX 2021.12.15

   Gęstość mineralna kości  
w lędźwiowym odcinku kręgosłupa 
u pacjentek leczonych Ryeqo  
nie uległa zmniejszeniu.

52 tygodnie

Średnia zmiana   

- jedynie -0,80%2
104 tygodnie

Średnia zmiana   - jedynie  -0,04%2
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 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego 
personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz ChPL punkt 4.8.

RYEQO (relugoliks + estradiol + noretysteronu octan) Skład jakościowy i ilościowy: Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg relugoliksu, 1 mg estradiolu (w postaci estradiolu 
półwodnego) i 0,5 mg noretysteronu octanu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Κażda tabletka powlekana zawiera około 80 mg laktozy jednowodnej. Postać 
farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Przejrzysty, bezbarwny roztwór. pH roztworu wynosi 6,7–7,3. Opakowanie: Każda butelka zawiera 28 tabletek. 
Wskazania terapeutyczne do stosowania: Produkt leczniczy Ryeqo jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy 
u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym. Dawkowanie i sposób podawania: Jedną tabletkę produktu leczniczego Ryeqo należy przyjmować raz na dobę, mniej więcej o tej samej 
porze każdego dnia, niezależnie od posiłku. Tabletki należy przyjmować popijając niewielką ilością wody, jeśli konieczne. U pacjentek z czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy lub 
ubytku masy kostnej zaleca się wykonanie podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA) przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Ryeqo. Podczas rozpoczynania 
leczenia pierwszą tabletkę należy przyjąć w ciągu 5 dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Jeśli leczenie rozpoczyna się w innym dniu cyklu miesiączkowego, początkowo 
mogą wystąpić nieregularne i (lub) obfite krwawienia. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Ryeqo konieczne jest wykluczenie ciąży. Produkt leczniczy Ryeqo można 
przyjmować bez przerwy. Należy rozważyć zaprzestanie leczenia, gdy pacjentka wchodzi w okres menopauzy, ponieważ wiadomo, że mięśniaki macicy ustępują po rozpoczęciu 
menopauzy. Zaleca się wykonanie badania DXA po 1 roku leczenia. Antykoncepcyjne właściwości produktu leczniczego Ryeqo: Przed rozpoczęciem stosowania tego produktu 
leczniczego konieczne jest przerwanie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, ponieważ jednoczesne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych 
jest przeciwwskazane. Niehormonalne metody antykoncepcji należy stosować przez co najmniej 1 miesiąc po rozpoczęciu leczenia. Produkt leczniczy Ryeqo hamuje owulację 
u kobiet przyjmujących zalecaną dawkę i zapewnia odpowiednie działanie antykoncepcyjne po co najmniej jednym miesiącu stosowania. Kobiety w wieku rozrodczym należy 
poinformować, że owulacja powraca szybko po przerwaniu leczenia. W związku z tym przed przerwaniem leczenia konieczna jest rozmowa z pacjentką na temat odpowiednich 
metod antykoncepcji, a rozpoczęcie stosowania alternatywnej metody antykoncepcji jest konieczne natychmiast po przerwaniu leczenia. Pominięcie dawki: W przypadku 
pominięcia dawki produkt leczniczy należy przyjąć jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie kolejnego dnia o zwykłej porze. W przypadku pominięcia dawek przez 
co najmniej 2 kolejne dni konieczne jest stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji przez 7 kolejnych dni leczenia. Specjalne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku 
- Stosowanie produktu leczniczego Ryeqo u pacjentek w podeszłym wieku nie jest właściwe w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów mięśniaków macicy. Zaburzenia 
czynności nerek - Nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego Ryeqo u pacjentek z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. 
Zaburzenia czynności wątroby - Nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego Ryeqo u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności 
wątroby. Stosowanie produktu leczniczego Ryeqo jest przeciwwskazane u kobiet z ciężką chorobą wątroby, dopóki parametry czynności wątroby nie powrócą do normy. Dzieci 
i młodzież - Stosowanie produktu leczniczego Ryeqo u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie jest właściwe w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów mięśniaków macicy. Sposób 
podawania: Podanie doustne. Produkt leczniczy Ryeqo można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy przyjmować, popijając niewielką ilością wody, jeśli konieczne. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w wywiadzie lub obecnie występująca 
(np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna). Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie lub obecnie występujące (np. zawał 
mięśnia sercowego, incydent mózgowo-naczyniowy, choroba niedokrwienna serca). Rozpoznana skłonność do zakrzepów (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny bądź 
oporność na aktywowane białko C (APC), w tym czynnik V Leiden). Rozpoznana osteoporoza. Bóle głowy z ogniskowymi objawami neurologicznymi lub migrenowe bóle głowy 
z aurą. Rozpoznane nowotwory złośliwe zależne od steroidowych hormonów płciowych lub podejrzenie takich nowotworów (np. narządów płciowych lub piersi). Nowotwory 
wątroby (łagodne lub złośliwe), obecnie występujące lub w wywiadzie. Ciężka choroba wątroby, obecnie występujaca lub w wywiadzie, chyba że parametry czynności wątroby 
powróciły do normy. Ciąża lub podejrzenie ciąży i karmienie piersią. Krwawienie z narządów rodnych o nieznanej etiologii. Jednoczesne stosowanie hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Produkt leczniczy Ryeqo może zostać przepisany wyłącznie po wykonaniu szczegółowej diagnostyki. Badanie 
lekarskie/konsultacja lekarska: Przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia produktem leczniczym Ryeqo konieczne jest zebranie pełnego wywiadu lekarskiego (w tym wywiadu 
rodzinnego). Konieczne jest wykonanie pomiaru ciśnienia krwi oraz przeprowadzenie badania lekarskiego ukierunkowanego na przeciwwskazania oraz ostrzeżenia dotyczące 
stosowania. W trakcie leczenia konieczne są okresowe kontrole przeprowadzane zgodnie ze standardową praktyką kliniczną. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym 
Ryeqo konieczne jest przerwanie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Niehormonalne metody antykoncepcji należy stosować przez co najmniej 1 miesiąc po 
rozpoczęciu leczenia. Przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia produktem leczniczym Ryeqo konieczne jest wykluczenie ciąży. Ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych: 
Stosowanie produktów leczniczych zawierających estrogen i progestagen zwiększa ryzyko wystąpienia tętniczej lub żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ATE, ang. arterial 
thromboembolism lub VTE, ang. venous thromboembolism) w porównaniu do sytuacji, gdy takie produkty lecznicze nie są stosowane. Nie ustalono ryzyka wystąpienia ATE/VTE 
związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Ryeqo. Produkt leczniczy Ryeqo zawiera estrogen i progestagen w dawkach mniejszych niż dawki stosowane w złożonych 
środkach antykoncepcyjnych, przy czym dawki te są skojarzone z relugoliksem, antagonistą receptora hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRH, ang. gonadotropin-releasing 
hormone), który hamuje wytwarzanie estrogenu i progesteronu w jajnikach. Stężenia estradiolu uzyskiwane w związku z leczeniem produktem leczniczym Ryeqo mieszczą się 
w zakresie obserwowanym we wczesnej fazie folikularnej cyklu miesiączkowego. W przypadku wystąpienia ATE/VTE leczenie należy natychmiast przerwać. Stosowanie produktu 
leczniczego Ryeqo jest przeciwwskazane u kobiet z żylną lub tętniczą chorobą zakrzepowo-zatorową występującą obecnie lub stwierdzoną w wywiadzie. Czynniki ryzyka żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE): Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących produkt zawierający estrogen i progestagen może znacząco wzrosnąć 
w przypadku obecności dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie w przypadku występowania wielu czynników ryzyka równocześnie (patrz Tabela 1 Czynniki ryzyka VTE poniżej). 

Czynnik ryzyka Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI] powyżej 30 kg/m2) Ryzyko znacznie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg chirurgiczny lub 
poważny uraz

W takich sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania produktu leczniczego (na co najmniej 4 tygodnie 
przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i niewznawianie stosowania produktu leczniczego przed 
upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie 
w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50. rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się dziedziczną predyspozycję, przed podjęciem decyzji o stosowaniu tego produktu 
leczniczego kobietę należy skierować na konsultację u specjalisty.

Inne choroby związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (VTE) Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe 
zapalne choroby jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) 
i niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w okresie 6 tygodni po porodzie. Objawy żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej). Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów, należy natychmiast zwrócić się 
o pomoc medyczną i powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się produkt leczniczy Ryeqo. Do objawów zakrzepicy żył głębokich (DVT, ang. deep vein thrombosis) mogą należeć: 
jednostronny obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze; ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie podczas stania lub chodzenia; zwiększoną 
temperaturę w chorej nodze; czerwoną lub przebarwioną skórę nogi. Do objawów zatorowości płucnej (PE, ang. pulmonary embolism) mogą należeć: nagłe wystąpienie duszności 
lub przyspieszenia oddechu z niewyjaśnionych przyczyn; nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem; ostry ból w klatce piersiowej; silne zamroczenie lub zawroty 
głowy; szybkie lub nieregularne bicie serca. Niektóre z tych objawów (np. „duszność”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być błędnie zinterpretowane jako objawy występujących 
częściej lub mniej poważnych stanów (np. zakażenia układu oddechowego). Czynniki ryzyka tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (ATE): Badania epidemiologiczne wykazały 
związek pomiędzy stosowaniem produktów zawierających estrogen/progestagen, a zwiększonym ryzykiem tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (zawału mięśnia sercowego) lub 
incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą zakończyć się zgonem. 
Ryzyko tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych u kobiet stosujących produkt zawierający estrogen i progestagen może znacząco wzrosnąć w przypadku obecności dodatkowych 
czynników ryzyka, zwłaszcza w przypadku występowania wielu czynników ryzyka jednocześnie (patrz Tabela 2 Czynniki ryzyka ATE poniżej).



Czynnik ryzyka Uwagi
Wiek Szczególnie w wieku powyżej 35 lat.
Palenie tytoniu Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować ten produkt leczniczy. 
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość (wskaźnik masy ciała [BMI] powyżej 30 kg/m2) Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. 
Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczej choroby 
zakrzepowo-zatorowej u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie 
w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50. rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się dziedziczną predyspozycję, przed podjęciem decyzji o stosowaniu tego produktu 
leczniczego kobietę należy skierować na konsultację u specjalisty.

Migrena Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania produktu leczniczego 
(które może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do 
natychmiastowego przerwania stosowania produktu leczniczego.

Inne stany chorobowe związane z niepożądanymi incydentami 
naczyniowymi

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawek serca i migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia 
oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (ATE): Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza 
i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się produkt leczniczy Ryeqo. Do objawów napadu naczyniowo-mózgowego mogą należeć: nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni 
twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała; nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji; nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub 
rozumieniem; nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach; nagłe, silne lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny; utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami 
lub bez dragwek. Przejściowe objawy sugerują, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA). Do objawów zawału mięśnia sercowego 
mogą należeć: ból, uczucie dyskomfortu, ucisk, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka; uczucie dyskomfortu promieniujące do 
pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka; uczucie pełności w jamie brzusznej, niestrawności lub zadławienia; pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy; skrajne osłabienie, 
niepokój lub duszność; szybkie lub nieregularne bicie serca. Ryzyko ubytku masy kostnej: U niektórych kobiet leczonych produktem leczniczym Ryeqo, u których na początku leczenia 
stwierdzono prawidłową gęstość mineralną kości (BMD), odnotowano ubytek masy kostnej wynoszący > 3-8%. Dlatego po pierwszych 52 tygodniach leczenia zaleca się wykonanie DXA 
w celu sprawdzenia, czy u pacjentki nie występuje niepożądany stopień ubytku BMD, który przewyższa korzyści wynikające z leczenia produktem leczniczym Ryeqo. Przed rozpoczęciem 
leczenia należy rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania produktu leczniczego Ryeqo u pacjentek z niskoenergetycznymi złamaniami kości w wywiadzie lub innymi 
czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy lub ubytku masy kostnej, w tym u kobiet przyjmujących leki mogące wpływać na BMD. U tych pacjentek zaleca się wykonanie DXA przed 
rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Ryeqo. Nie należy rozpoczynać stosowania produktu leczniczego Ryeqo, jeśli ryzyko związane z ubytkiem masy kostnej przewyższa 
potencjalne korzyści z leczenia. Nowotwory wątroby lub choroby wątroby: Stosowanie produktu leczniczego Ryeqo jest przeciwwskazane u kobiet z łagodnymi lub złośliwymi 
nowotworamii wątroby lub z chorobami wątroby, dopóki parametry czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych. W przypadku wystąpienia żółtaczki należy przerwać 
leczenie. W badaniach klinicznych u <1% uczestników leczonych produktem leczniczym Ryeqo wystąpiło bezobjawowe i przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy 
alaninowej (AlAT) w surowicy co najmniej trzykrotnie przekraczające górną granicę zakresu referencyjnego. Ostre nieprawidłowości w testach czynności wątroby mogą wymagać 
przerwania stosowania produktu leczniczego Ryeqo do czasu, gdy wyniki testów czynności wątroby powrócą do normy. Zaburzenia czynności nerek: Ekspozycja na relugoliks jest 
zwiększona u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, natomiast nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Nie jest znana ilość relugoliksu usuwana 
przez hemodializę. Zmiana profilu krwawień miesiączkowych: Należy poinformować pacjentki, że leczenie produktem leczniczym Ryeqo prowadzi zwykle do zmniejszenia utraty krwi 
miesiączkowej lub do braku miesiączki w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia. W ocenie przeprowadzanej w 24. tygodniu u kobiet przyjmujących produkt leczniczy Ryeqo wykazano 
prawdopodobieństwo braku miesiączek (51,6%) lub prawdopodobieństwo krwawienia menstruacyjnego (15,4%); pozostałe pacjentki (31,9%) miały nieregularny profil krwawień. 
Ponadto w ocenie przeprowadzanej w 52. tygodniu u 70,6% kobiet przyjmujących produkt leczniczy Ryeqo wykazano prawdopodobieństwo braku miesiączek. W przypadku uporczywego, 
nadmiernego krwawienia pacjentki muszą poinformować o tym lekarza. Antykoncepcyjne właściwości produktu leczniczego Ryeqo: Produkt leczniczy Ryeqo zapewnia odpowiednią 
antykoncepcję, jeśli jest stosowany przez co najmniej 1 miesiąc. Jednakże kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, że owulacja szybko powróci po przerwaniu leczenia. 
W związku z tym po przerwaniu leczenia należy natychmiast rozpocząć stosowanie alternatywnej metody antykoncepcji. Zmniejszona zdolność do rozpoznania ciąży: U kobiet 
przyjmujących produkt leczniczy Ryeqo często występuje brak miesiączek lub zmniejszenie ilości, nasilenia lub czasu trwania krwawień miesiączkowych. Ta zmiana profilu krwawień 
miesiączkowych może zmniejszyć zdolność do szybkiego rozpoznania ciąży. W razie podejrzenia ciąży należy wykonać test ciążowy i przerwać leczenie, jeśli ciąża zostanie potwierdzona. 
Wypadnięcie lub wydalenie mięśniaka macicy: Podśluzówkowe mięśniaki macicy występują często (u 15% do 20% kobiet z mięśniakami macicy). Niektóre z nich mogą wypaść przez 
szyjkę macicy lub ulec wydaleniu, czasem z przemijającym nasileniem krwawienia z macicy. Kobiety z rozpoznanymi podśluzówkowymi mięśniakami macicy lub z ich podejrzeniem 
należy poinformować o możliwości wypadnięcia lub wydalenia mięśniaka macicy podczas leczenia produktem leczniczym Ryeqo. Powinny one skontaktować się z lekarzem w przypadku 
nawrotu obfitego krwawienia po tym, jak objawy związane z krwawieniem uległy poprawie podczas leczenia produktem leczniczym Ryeqo. Depresja: Należy ściśle obserwować kobiety 
z depresją w wywiadzie i odstawić produkt leczniczy Ryeqo, jeśli dojdzie do nawrotu depresji o dużym nasileniu. Dostępne są ograniczone dane dotyczące związku produktu leczniczego 
Ryeqo lub innych produktów zawierających estradiol i progestageny z wystąpieniem depresji lub nasileniem istniejącej depresji. Jeśli u pacjentki wystąpią zmiany nastroju lub objawy 
depresji, w tym w krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia, zaleca się, aby skonsultowała się ona z lekarzem. Nadciśnienie tętnicze: U kobiet stosujących produkt leczniczy Ryeqo zgłaszano 
niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Wzrost ciśnienia tętniczego o znaczeniu klinicznym występuje rzadko. Jednakże w razie wystąpienia utrzymującego się, klinicznie 
istotnego nadciśnienia tętniczego w trakcie stosowania produktu leczniczego Ryeqo, nadciśnienie tętnicze należy leczyć oraz należy ocenić korzyści związane z kontynuowaniem 
leczenia. Jeśli leczenie produktem leczniczym Ryeqo zostanie przerwane, można je wznowić, wtedy gdy możliwe będzie osiągnięcie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego przy 
zastosowaniu leczenia przeciwnadciśnieniowego. Choroba pęcherzyka żółciowego: W przypadku stosowania estrogenu i progestagenu, w tym produktu leczniczego Ryeqo, zgłaszano 
wystąpienie lub nasilenie stanów chorobowych, takich jak choroba pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego, ale dowody na związek ze stosowaniem 
produktu leczniczego Ryeqo są niejednoznaczne. Badania laboratoryjne: Stosowanie estrogenów i progestagenów może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w tym na 
parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy oraz nerek, stężenie białek (nośnikowych) w osoczu, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz frakcji lipidów/
lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów oraz parametry krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany zazwyczaj utrzymują się w prawidłowym zakresie wartości laboratoryjnych. 
Laktoza: Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy. Kobiety w wieku rozrodczym: Produkt leczniczy Ryeqo hamuje owulację u kobiet przyjmujących zalecaną dawkę i zapewnia odpowiednie działanie antykoncepcyjne. 
Stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji jest zalecane przez 1 miesiąc po rozpoczęciu leczenia i przez 7 dni w przypadku pominięcia 2 lub większej liczby kolejnych dawek. 
Jednoczesne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest przeciwwskazane. Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, że owulacja powraca szybko po 
odstawieniu produktu leczniczego Ryeqo. W związku z tym przed przerwaniem leczenia konieczna jest rozmowa z pacjentką na temat odpowiednich metod antykoncepcji, a po 
zakończeniu leczenia należy natychmiast rozpocząć stosowanie alternatywnej metody antykoncepcji. Ciąża: Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania relugoliksu u kobiet 
w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały, że ekspozycja na relugoliks we wczesnym okresie ciąży może zwiększać ryzyko utraty ciąży we wczesnej fazie. Biorąc pod uwagę działania 
farmakologiczne nie można wykluczyć szkodliwego wpływu na ciążę. Produkt Ryeqo jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. W razie wystąpienia ciąży należy przerwać 
leczenie. Podwyższone ryzyko szkodliwego wpływu na dzieci kobiet stosujących przypadkowo estrogeny i progestageny jako doustne środki antykoncepcyjne we wczesnej ciąży jest 
niewielkie lub w ogóle nie występuje. Podczas wznawiania leczenia produktem leczniczym Ryeqo należy uwzględnić zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) 
w okresie poporodowym. Karmienie piersią: Wyniki badań nieklinicznych wskazują, że relugoliks przenika do mleka szczurów w okresie laktacji. Brak dostępnych danych dotyczących 
występowania relugoliksu lub jego metabolitów w mleku ludzkim lub jego wpływu na niemowlę karmione piersią. Wykrywalne ilości estrogenu i progestagenów zostały zidentyfikowane 
w mleku kobiet otrzymujących leczenie estrogenem i progestagenem. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i (lub) dzieci karmionych piersią. Karmienie piersią jest 
przeciwwskazane podczas stosowania produktu leczniczego Ryeqo i przez 2 tygodnie po odstawieniu produktu Ryeqo. Płodność: Produkt leczniczy Ryeqo hamuje owulację i często 
powoduje brak miesiączki. Owulacja i miesiączka powracają szybko po przerwaniu leczenia. Działania niepożądane: Najczęściej występującymi niepożądanymi działaniami leku były 
uderzenia gorąca (8,3%) i krwawienie z macicy (4,7%). Częstości występowania są zdefiniowane następująco: Często (≥ 1/100 do < 1/10): Drażliwość, uderzenia gorąca, niestrawność, 
łysienie, nadmierna potliwość, poty nocne, krwawienie z macicy (w tym krwotok miesiączkowy i krwotok), torbiel w piersi, zmniejszone libido. Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100): 
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