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Estradiol, Cyproterone tablets     
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4. Possible side effects 
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1. What Estradiol, Cyproterone is and what it is used for 
 

 

 This medicine contains an estrogen and an anti-androgen. 
 

 It is used to treat skin conditions such as acne, very oily skin and excessive hair growth in women of reproductive age. Due to its 
contraceptive properties it should only be prescribed for you if your doctor considers that treatment with a hormonal contraceptive 
is appropriate. 

 You should only take this medicine if your skin condition has not improved after use of other anti-acne treatments, including topical 
treatments and antibiotics. 

 If you are taking this medicine for skin treatment, you must not take any other hormonal contraceptive at the same time. 

 When your skin condition has cleared up and you stop taking this medicine, you will need to go back to your original/preferred method 
of contraception. 
 

 Treating skin conditions 
Androgens are hormones that stimulate hair growth and the grease glands in your skin. If you produce too much androgen, or if  you 
are sensitive to the effect, the grease glands may produce too much sebum. This can block the grease glands, which can become 
infected and inflamed causing acne spots. It stops the androgens affecting your skin and reduces the amount of androgens produced. 
 

 Contraception 
This medicine is a 21-day Pill – you take one each day for 21 days, followed by 7 days when you take no pills. 
This medicine will not protect you against sexually transmitted infections, such as Chlamydia or HIV. Only condoms can help to do 
this. 
 

 This medicine needs to be taken as directed to prevent pregnancy. 
 

 
2. What you need to know before you use Estradiol, Cyproterone 

 
Do not use Estradiol, Cyproterone 
 

Tell your doctor if any of the following conditions applies to you before starting to use This medicine. Your doctor may then advise you to use a 
different treatment: 
 

 If you are using another hormonal contraceptive 

 If you are pregnant or might be pregnant 

 If you are breast-feeding 

 If you have or have ever had breast cancer 

 If you have (or have ever had) a blood clot in your leg (thrombosis), lung (pulmonary embolism) or other part of your body. 

 If you have (or have ever had) a disease that may be an indicator of a heart attack in the future (e.g. angina pectoris which causes 
severe pain in the chest) or ‘mini-stroke’ (transient ischemic attack) 

 If you have (or have ever had) a heart attack or stroke. 

 If you have a condition that may increase the risk of a blood clot in your arteries. This applies to the following conditions: 
o diabetes affecting your blood vessels 
o very high blood pressure 
o a very high level of fat in your blood (cholesterol or triglycerides) 

 If you have problems with blood clotting (e.g. protein C deficiency) 

 If you have (or have ever had) a migraine, with visual disturbances 

 If you have ever had a severe liver disease, and you have been told by your doctor that your liver test results are not yet  back to 
normal 

 If you have ever had liver tumors 

 If you have meningioma or have ever been diagnosed with a meningioma (a generally benign tumor of the tissue layer between the 
brain and the skull) 

 If you are allergic (hypersensitive) to any of the ingredients in This medicine. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Warnings and precautions 
 
 

 
You   should   let   your   doctor   know: 
 

 If you or your close family have ever had problems with your heart or circulation, such as high blood pressure 

 If you or your close family have ever had problems with blood clotting 

 If you have had migraines 

 If you are currently suffering from depression or have done so in the past 

 If you are overweight (obese) 

 If you have the inherited disease called porphyria 

 If you have diabetes 

 If you have inflammation of the pancreas (pancreatitis), or a history or family history of high levels of fat in your 
blood (hypertriglyceridemia), as you may be at risk of developing pancreatitis 

 If you have brown patches on your face or body (chloasma)  

 If you have any illness that worsened during pregnancy or previous use of the Pill or This medicine 
 
 
Other medicines and Estradiol, Cyproterone 
 

 
         Inform your doctor about the medicines you are taking, especially mention to you doctor if you are taking: 
 

 If you are taking This medicine for skin treatment, you must not take any other hormonal contraceptive at the same time. 

 medicines used for the treatment of 
o epilepsy (e.g. primidone, phenytoin, barbiturates, carbamazepine, oxcarbazepine) 
o tuberculosis (e.g. rifampicin) 
o HIV and Hepatitis C Virus infections (so-called protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase 

inhibitors, such as ritonavir, nevirapine, efavirenz) 
o fungal infections (e.g. griseofulvin, ketoconazole) 
o arthritis, arthrosis (etoricoxib) 
o high blood pressure in the blood vessels in the lungs (bosentan) 

 the herbal remedy St. John's wort 

 medicines containing ciclosporin 

 the anti-epileptic lamotrigine (this could lead to an increased frequency of seizures) 

 theophylline (used to treat breathing problems) 

 tizanidine (used to treat muscle pain and/or muscle cramps) 
 
Estradiol, Cyproterone with food and drink  
 

There are no special instructions about food and drink while on This medicine. 
 

Pregnancy and breastfeeding 
 
 

 
Do not use This medicine if you are pregnant or are breastfeeding. If you think you might be pregnant, do a pregnancy test to confirm that you 
are before you stop taking This medicine. 
 
Driving and using machines 
 
This medicine has no known effect on the ability to drive or use machines. 
 
This medicine contains lactose and sucrose 
 
If you have been told by your doctor that you have intolerance to some sugars, contact your doctor before using This medicine. 
 
This medicine and sun-beds or sun-lamps 
 

Sun-lamps are used by some women for acne as well as to tan the skin. This is not a very useful treatment for acne. Do not use sun-beds or sun-
lamps and avoid prolonged sunbathing if you are taking This medicine. Their use increases the chance of chloasma, a patchy discolouration of 
the skin (as it does with ordinary oral contraceptives). 
 
 

3. How to use Estradiol, Cyproterone 
 
 
 

Your doctor has chosen This medicine as a treatment for your acne or excessive hair growth on your face and body. However, This medicine 
also has a contraceptive effect, so it is important to follow the advice below if you are relying on This medicine for contraception. 
If you are only using This medicine for your acne or excessive hair growth, you can still follow this advice, but ask your doctor if you are 
unsure. 
 
Duration of use 



Your doctor will tell you how long you need to keep taking This medicine. 
 
How to take it 
 

 
Take This medicine every day for 21 days 
This medicine comes in strips of 21 pills, each marked with a day of the week. 

 Take your pill at the same time every day. 
 Start by taking a pill marked with the correct day of the week. 
 Follow the direction of the arrows on the strip. Take one pill each day, until you have finished all 21 pills. 
 Swallow each pill whole, with water if necessary. Do not chew the pill. 

Then have seven pill-free days 
After you have taken all 21 pills in the strip, you have seven days when you take no pills. 
 
Within a few days of taking the last pill from the strip, you should have a withdrawal bleed like a period. This bleed may not have finished when 
it is time to start your next strip of pills. 
If you are relying on this medicine to prevent pregnancy, always take This medicine as described here. You don’t need to use extra contraception 
during the seven pill-free days – as long as you have taken your pills correctly and start the next strip of pills on time. Check with your doctor if 
you are not sure. 
Start your next strip on day eight 
Start taking your next strip of This medicine after the seven pill-free days (on day eight) – even if you are still bleeding. So if you take the last 
pill of one pack on a Friday, you will take the first pill of your next pack on the Saturday of the following week. Always start the new strip on 
time. 
As long as you take This medicine correctly, you will always start each new strip on the same day of the week. 
 
Starting This medicine 
 
New users or starting This medicine after a break 
It is best to take your first pill on the first day of your next period. By starting in this way, you will have contraceptive protection with your first 
pill. 
 
Changing to This medicine from another contraceptive Pill 
 

 If you are currently taking a 21-day Pill: start This medicine the next day after the end of the previous strip. You will have contraceptive 
protection with your first pill. You will not have a bleed until after your first strip of This medicine. 

 If you are taking a 28-day Pill: start taking This medicine the day after your last active pill. You will have contraceptive protection with 
your first pill. You will not have a bleed until after your first strip of This medicine. 

 If you are taking a progestogen-only Pill (POP or ‘mini Pill’): start This medicine on the first day of bleeding, even if you have already 
taken the progestogen-only Pill for that day. You will have contraceptive cover straight away. 
 

Starting This medicine after a miscarriage or abortion 
 
If you have had a miscarriage or an abortion during the first three months of pregnancy, your doctor may tell you to start taking This medicine 
straight away. This means that you will have contraceptive protection with your first pill. 
If you have had a miscarriage or an abortion after the third month of pregnancy, ask your doctor for advice. You may need to use extra 
contraception, such as condoms, for a short time. 
 
Contraception after having a baby 
 
If you have just had a baby, your doctor may advise you that This medicine should be started 21 days after delivery provided that you are fully 
mobile. You do not have to wait for a period. You will need to use another method of contraception, such as a condom, until you start This 
medicine and for the first 7 days of pill taking. 
 
Do not take This medicine if you are breast-feeding 
 
A missed pill 
If you are less than 12 hours late with a pill, take it straight away. Keep taking your pills at the usual time. This may mean taking two pills in one 
day. Don’t worry – your contraceptive protection should not be reduced. 
If you are more than 12 hours late with a pill, or you have missed more than one pill, your contraceptive protection may be reduced. 

 Take the most recently missed pill as soon as you remember, even if it means taking two at once. Leave any earlier missed pills in the 
pack. 

 Continue to take a pill every day for the next seven days at your usual time. 
 If you come to the end of a strip of pills during these seven days, start the next strip without taking the usual seven-day break. You 

probably won’t have a bleed until after you finish the second strip of pills, but don’t worry. If you finish the second strip  of pills and 
don’t have a bleed, do a pregnancy test before starting another strip. 

 Use extra contraception for seven days after missing a pill, such as condoms. 
 If you have missed one or more pills from the first week of your strip (days 1 to 7) and you had sex in that week, you could become 

pregnant. Contact your doctor or pharmacist for advice as soon as possible. They may recommend you use emergency contraception. 
 

If you have missed any of the pills in a strip, and you do not bleed in the first pill-free break, you may be pregnant. 
Contact your doctor or do a pregnancy test yourself. 
If you start a new strip of pills late, or make your ‘week off’ longer than seven days, you may not be protected from pregnancy. If you had sex 
in the last seven days, ask your doctor or pharmacist for advice. You may need to consider emergency contraception. You should also use extra 
contraception, such as a condom, for seven days. 
 
Taking more than one pill should not cause harm 
 
It is unlikely that taking more than one pill will do you any harm, but you may feel sick, vomit or bleed from the vagina. Even girls who have not 
yet started to menstruate but have accidentally taken this medicine may experience such bleeding. Talk to your doctor if you have any of these 



symptoms. 
 
When you want to get pregnant 
 
If you are planning a baby, it’s best to use another method of contraception after stopping This medicine until you have had a proper period. 
Your doctor or midwife relies on the date of your last natural period to tell you when your baby is due. However, it will not  cause you or the 
baby any harm if you get pregnant straight away. 

 
 
4. Possible side effects 
 

 
 
Stop using the product and seek immediate medical attention if  
 

 Swelling   of   the   face, lips, tongue   or   throat which   may   cause   difficulty   in   breathing   or swallowing  

 Severe depression 

 Signs of blood clot  
 

Common side effects  
 

 feeling sick 

 stomach ache 

 putting on weight 

 headaches 

 depressive moods or mood swings 

 sore or painful breasts 
 

Uncommon side effects  
 

 loss of interest in sex 

 breast enlargement 

 skin rash, which may be itchy 
 
6. How to store Estradiol, Cyproterone 
 
 

 Keep all medicines out of the reach and sight of children. 

 Do not store above 25°C. 

 Do not use This medicine after the expiry date shown on the strip. 

 Do not throw away any medicines down a drain or into a bin.  
 
 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 

Call Center                   19999 
Phone                           0118806000-0112038222 
Free Phone                  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority  
(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
        Riyadh 13312 – 6288  

       Saudi Arabia 
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الدوائية، معلومات للمريضالنشرة   
 

 أقراص استراديول، سيبروتيرون
 
 

 ماذا في هذه النشرة
 

 
 وما هي دواعي استعماله  استراديول، سيبروتيرونما هو . 1
  استراديول، سيبروتيرونما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام . 2
  استراديول، سيبروتيرونكيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
  استراديول، سيبروتيرونكيفية تخزين . 5

 
 
 وما هي دواعي استعماله استراديول، سيبروتيرونما هو  .1
 

 
 يحتوي هذا الدواء على هرمون االستروجين ومضاد األندروجين.• 
 
اإلنجاب. نظًرا يستخدم لعالج األمراض الجلدية مثل حب الشباب والجلد الدهني للغاية ونمو الشعر الزائد عند النساء في سن • 

 لخصائصها المانعة للحمل ، ال ينبغي أن توصف لك إال إذا رأى طبيبك أن العالج بوسائل منع الحمل الهرمونية مناسب.
يجب أال تتناول هذا الدواء إال إذا لم تتحسن حالة بشرتك بعد استخدام عالجات أخرى مضادة لحب الشباب ، بما في ذلك العالجات • 

 والمضادات الحيوية.الموضعية 
 إذا كنت تتناولين هذا الدواء لعالج الجلد ، فال يجوز لك تناول أي من وسائل منع الحمل الهرمونية األخرى في نفس الوقت.• 
 عندما تختفي حالة بشرتك وتتوقف عن تناول هذا الدواء ، سوف تحتاج إلى العودة إلى طريقة منع الحمل األصلية / المفضلة لديك.• 
 
 عالج األمراض الجلدية• 

األندروجينات هي هرمونات تحفز نمو الشعر والغدد الدهنية في بشرتك. إذا كنت تفرز الكثير من األندروجين ، أو إذا كنت حساًسا 
حب الشباب. للتأثير ، فقد تنتج الغدد الدهنية الكثير من الزهم. هذا يمكن أن يسد الغدد الدهنية ، والتي يمكن أن تلتهب وتسبب ظهور بقع 

 يوقف تأثير األندروجين على بشرتك ويقلل من كمية األندروجين المنتجة.
 
 منع الحمل•

 أيام عندما ال تتناول أقراص. 7يوًما ، تليها  21يتم تناول حبة واحدة يوميًا لمدة  -يوًما  21هذا الدواء عبارة عن حبة مدتها 
أو فيروس نقص المناعة البشرية. فقط الواقي الذكري يمكن أن يساعد ، مثل الكالميديا لن يحميك هذا الدواء من األمراض المنقولة جنسياً 

 في القيام بذلك.
 
 يجب تناول هذا الدواء حسب التوجيهات لمنع الحمل.• 
 
 استراديول، سيبروتيرونما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 استراديول، سيبروتيرونال تستخدم 
 

طبيبك إذا كانت أي من الحاالت التالية تنطبق عليك قبل البدء في استخدام هذا الدواء. قد ينصحك طبيبك بعد ذلك باستخدام عالج  يأخبر
 مختلف:

 
 إذا كنت تستخدمين وسيلة منع حمل هرمونية أخرى• 
 إذا كنت حامالً أو قد تكون حامالً • 
 إذا كنت مرضعة• 
 بسرطان الثديإذا كان لديك أو سبق أن أصبت • 
 إذا كان لديك )أو سبق أن عانيت( من جلطة دموية في ساقك )تجلط الدم( أو الرئة )انسداد رئوي( أو جزء آخر من جسمك.• 
إذا كنت تعاني )أو سبق أن عانيت( من مرض قد يكون مؤشًرا على نوبة قلبية في المستقبل )مثل الذبحة الصدرية التي تسبب ألًما • 

 الصدر( أو "سكتة دماغية صغيرة" )نوبة إقفارية عابرة(شديًدا في 
 إذا كنت قد أصبت )أو سبق أن أصبت( بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.• 
 إذا كنت تعاني من حالة قد تزيد من خطر حدوث جلطة دموية في الشرايين. هذا ينطبق على الشروط التالية:• 

o مرض السكري يؤثر على األوعية الدموية 
o اع شديد في ضغط الدمارتف 
o )ارتفاع نسبة الدهون في الدم )كولسترول أو دهون ثالثية 

 (Cإذا كنت تعاني من مشاكل تخثر الدم )مثل نقص البروتين • 
 إذا كنت تعاني )أو سبق أن عانيت( من صداع نصفي مع اضطرابات بصرية• 
 نتائج فحص الكبد لم تعد إلى وضعها الطبيعيإذا كنت قد أصبت من قبل بمرض حاد في الكبد ، وأخبر طبيبك أن • 
 إذا كان لديك في أي وقت مضى أورام الكبد• 
 إذا كنت مصابًا بالورم السحائي أو تم تشخيص إصابتك بالورم السحائي )ورم حميد بشكل عام في طبقة األنسجة بين الدماغ والجمجمة(• 
 ن مكونات هذا الدواء.إذا كنت تعاني من حساسية )شديدة الحساسية( تجاه أي م• 
 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 

 
 يجب أن تخبر طبيبك بما يلي:

 
 إذا كنت تعاني أنت أو عائلتك من مشاكل في القلب أو الدورة الدموية ، مثل ارتفاع ضغط الدم• 



 إذا كنت تعاني أنت أو عائلتك من مشاكل تخثر الدم• 
 إذا كنت تعاني من الصداع النصفي• 
 تعاني حاليًا من االكتئاب أو إذا كنت قد فعلت ذلك في الماضيإذا كنت • 
 إذا كنت تعاني من زيادة الوزن )السمنة(• 
 إذا كان لديك مرض وراثي يسمى البورفيريا• 
 إذا كنت تعاني من مرض السكري• 
مستويات الدهون في الدم )فرط شحوم الدم( إذا كان لديك التهاب في البنكرياس )التهاب البنكرياس( ، أو لديك تاريخ عائلي من ارتفاع • 

 ، فقد تكون معرًضا لخطر اإلصابة بالتهاب البنكرياس
 إذا كانت لديك بقع بنية على وجهك أو جسمك )كلف(• 
 إذا كنت تعانين من أي مرض تفاقم أثناء الحمل أو االستخدام السابق للحبوب أو هذا الدواء• 
 

 
 سيبروتيروناستراديول، األدوية األخرى و 

 
 أخبر طبيبك عن األدوية التي تتناولها ، وال سيما ذكر طبيبك إذا كنت تتناول:

 
 إذا كنت تتناولين هذا الدواء لعالج الجلد ، فال يجوز تناول أي من وسائل منع الحمل الهرمونية األخرى في نفس الوقت.• 
 األدوية المستخدمة لعالج• 

o باربيتورات ، كاربامازيبين ، أوكسكاربازيبين( الصرع )مثل بريميدون ، فينيتوين ، 
o .)السل )مثل ريفامبيسين 
o  عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي )ما يسمى بمثبطات األنزيم البروتيني ومثبطات النسخ

 العكسي غير النوكليوزيدية ، مثل ريتونافير ، نيفيرابين ، إيفافيرينز(
o ات الفطرية )مثل الجريزوفولفين ، الكيتوكونازول(االلتهاب 

 (etoricoxibس التهاب المفاصل والتهاب المفاصل )
o )ارتفاع ضغط الدم في األوعية الدموية في الرئتين )بوسنتان 

 العالج باألعشاب نبتة سانت جون• 
 األدوية التي تحتوي على السيكلوسبورين• 
 ذلك إلى زيادة تكرار النوبات( الموتريجين المضاد للصرع )قد يؤدي• 
 الثيوفيلين )يستخدم لعالج مشاكل التنفس(• 
 تيزانيدين )يستخدم لعالج آالم العضالت و / أو تقلصات العضالت(• 
 

 استراديول ، سيبروتيرون مع الطعام والشراب
 

 ال توجد تعليمات خاصة حول الطعام والشراب أثناء تناول هذا الدواء.
 

 الحمل والرضاعة
 

  
. إذا كنت تعتقد أنك حامل ، فقم بإجراء اختبار الحمل للتأكد من أنك قبل التوقف عن ال تستخدمي هذا الدواء إذا كنت حامالً أو مرضعة

 تناول هذا الدواء.
 

 السياقة واستعمال الماكنات
 

 هذا الدواء ليس له تأثير معروف على القدرة على القيادة أو استخدام اآلالت.
 

 الدواء على الالكتوز والسكروزيحتوي هذا 
 

 إذا أخبرك طبيبك أنك ال تتحمل بعض السكريات ، فاتصل بطبيبك قبل استخدام هذا الدواء.
 

 هذا الدواء وأسرة الشمس أو مصابيح الشمس
 

. ال تستخدم أسرة تستخدم بعض النساء مصابيح الشمس لعالج حب الشباب وكذلك لتسمير الجلد. هذا ليس عالًجا مفيًدا جًدا لحب الشباب
الشمس أو المصابيح الشمسية وتجنب حمامات الشمس المطولة إذا كنت تتناول هذا الدواء. يزيد استخدامها من فرصة اإلصابة بالكلف ، 

 وهو تغير غير مكتمل للجلد )كما هو الحال مع موانع الحمل العادية(.
 

  استراديول، سيبروتيرونكيفية استخدام  .2
 

 
هذا الدواء كعالج لحب الشباب أو نمو الشعر الزائد على وجهك وجسمك. ومع ذلك ، فإن هذا الدواء له أيًضا تأثير مانع اختار طبيبك 

 للحمل ، لذلك من المهم اتباع النصائح أدناه إذا كنت تعتمد على هذا الدواء لمنع الحمل.
ال يزال بإمكانك اتباع هذه النصيحة ، ولكن اسأل طبيبك إذا كنت إذا كنت تستخدم هذا الدواء فقط لحب الشباب أو نمو الشعر الزائد ، ف

 غير متأكد.
 

 مدة االستخدام
 سيخبرك طبيبك بالمدة التي تحتاجها لالستمرار في تناول هذا الدواء.

 
 
 

 كيف تأخذها
 

 يوًما 21خذ هذا الدواء كل يوم لمدة 
 بيوم من أيام األسبوع.قرًصا ، كل منها محدد  21يأتي هذا الدواء في شرائط مكونة من 

 تناولي حبوب منع الحمل في نفس الوقت كل يوم.• 
 ابدئي بتناول قرص مكتوب عليه اليوم الصحيح من األسبوع.• 
 قرًصا. 21اتبع اتجاه األسهم على الشريط. تناولي حبة واحدة كل يوم ، حتى تنتهي من • 
 الحبة.ابتلع كل حبة كاملة مع الماء إذا لزم األمر. ال تمضغ • 

 ثم يكون لديك سبعة أيام خالية من حبوب منع الحمل



 في العلبة ، يكون أمامك سبعة أيام ال تتناول فيها حبوب. 21بعد تناول جميع األقراص الـ 
 

يف قد في غضون أيام قليلة من تناول آخر حبة من العلبة ، يجب أن يكون لديك نزيف انسحابي مثل الدورة الشهرية. قد ال يكون هذا النز
 انتهى عندما يحين وقت بدء العلبة التالية من الحبوب.

إذا كنت تعتمدين على هذا الدواء لمنع الحمل ، فعليك دائًما تناول هذا الدواء كما هو موصوف هنا. لسِت بحاجة إلى استخدام وسائل 
اولِت حبوبك بشكل صحيح وبدأِت العلبة التالية من طالما أنِك قد تن -منع حمل إضافية خالل األيام السبعة الخالية من حبوب منع الحمل 

 الحبوب في الوقت المحدد. استشر طبيبك إذا لم تكن متأكًدا.
 

 ابدأي العلبة التالية في اليوم الثامن
ل تنزف. لذلك حتى لو كنت ال تزا -ابدأ بتناول الشريط التالي من هذا الدواء بعد سبعة أيام خالية من حبوب منع الحمل )في اليوم الثامن( 

ة إذا تناولت آخر حبة من عبوة واحدة يوم الجمعة ، فستتناول الحبة األولى من عبوتك التالية يوم السبت من األسبوع التالي. ابدأي العلب
 الجديدة دائًما في الوقت المحدد.

 ألسبوع.طالما أنك تتناول هذا الدواء بشكل صحيح ، ستبدأ دائًما كل علبة جديدة في نفس اليوم من ا
 

 بدء هذا الدواء
 

 المستخدمين الجدد أو بدء هذا الدواء بعد فترة راحة
من األفضل أن تأخذي أول حبة دواء في اليوم األول من دورتك الشهرية التالية. بالبدء بهذه الطريقة ، ستحصلين على حماية مانعة 

 للحمل من حبوب منع الحمل األولى.
 

 منع حمل أخرىالتغيير إلى هذا الدواء من حبة 
 
يوًما: ابدأي تناول هذا الدواء في اليوم التالي بعد انتهاء العلبة السابقة. ستحصلين على وسائل  21إذا كنت تتناولين حاليًا قرًصا مدته • 

 منع الحمل مع الحبة األولى. لن يحدث نزيف إال بعد أول شريط من هذا الدواء.
أ بتناول هذا الدواء في اليوم التالي آلخر قرص نشط. ستحصلين على وسائل منع الحمل مع يوًما: ابد 28إذا كنت تتناول حبة لمدة • 

 الحبة األولى. لن يحدث نزيف إال بعد أول شريط من هذا الدواء.
اولت أو "حبة صغيرة"(: ابدأ هذا الدواء في اليوم األول للنزيف ، حتى لو كنت قد تن POPإذا كنت تتناول حبة بروجستيرونية فقط )• 

 بالفعل حبوب منع الحمل المكونة من البروجستيرون فقط في ذلك اليوم. سيكون لديك غطاء لمنع الحمل على الفور.
 

 بدء هذا الدواء بعد إجهاض
 

إذا كنت قد تعرضت لإلجهاض أو اإلجهاض خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل ، فقد يخبرك طبيبك بالبدء في تناول هذا الدواء على 
 الفور. هذا يعني أنه سيكون لديك حماية مانعة للحمل مع حبوب منع الحمل األولى.

إذا تعرضت لإلجهاض أو اإلجهاض بعد الشهر الثالث من الحمل ، استشيري طبيبك. قد تحتاجين إلى استخدام وسائل منع حمل إضافية ، 
 مثل الواقي الذكري ، لفترة قصيرة.

 
 منع الحمل بعد والدة الطفل

 
يوًما من الوالدة بشرط أن تكون متحرًكا بالكامل. ليس  21ا كنت قد أنجبت للتو ، فقد ينصحك طبيبك بضرورة بدء هذا الدواء بعد إذ

أيام  7عليك االنتظار لفترة. سوف تحتاجين إلى استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل ، مثل الواقي الذكري ، حتى تبدئي بهذا الدواء وألول 
 منع الحمل.من تناول حبوب 

 
 ال تتناولي هذا الدواء إذا كنت مرضعة

 
 حبة فائتة

 
ساعة ، فتناولها على الفور. استمر في تناول أقراصك في الوقت المعتاد. قد يعني  12إذا تأخرت عن تناول حبوب منع الحمل أقل من 

 ال ينبغي تقليل وسائل منع الحمل. -هذا تناول حبتين في يوم واحد. ال تقلقي 
 ساعة مع حبوب منع الحمل ، أو فاتك أكثر من حبة واحدة ، فقد يتم تقليل حماية وسائل منع الحمل. 12أخرت أكثر من إذا ت

 تناولي آخر حبة فائتة حالما تتذكرين ، حتى لو كان ذلك يعني تناول قرصين في وقت واحد. اترك أي حبوب فائتة سابقًا في العبوة.• 
 مل كل يوم لمدة سبعة أيام قادمة في وقتك المعتاد.استمر في تناول حبوب منع الح• 
إذا وصلت إلى نهاية علبة الحبوب خالل هذه األيام السبعة ، ابدأي العلبة التالية دون أخذ فترة الراحة المعتادة لمدة سبعة أيام. من • 

. إذا انتهيت من الشريحة الثانية من الحبوب ولم المحتمل أال يحدث نزيف إال بعد االنتهاء من الشريحة الثانية من الحبوب ، لكن ال تقلق
 ينزف دم ، قومي بإجراء اختبار الحمل قبل البدء بعلبة أخرى.

 استخدمي وسائل منع حمل إضافية لمدة سبعة أيام بعد فقدان حبة ، مثل الواقي الذكري.• 
ست الجنس في ذلك األسبوع ، فقد تصبحي حامالً. اتصل ( ومار7إلى  1إذا فاتتك حبة أو أكثر من األسبوع األول من العلبة )األيام • 

 بطبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة في أقرب وقت ممكن. قد يوصونك باستخدام وسائل منع الحمل الطارئة.
 

 ، ولم يحدث نزيف في أول استراحة خالية من األقراص ، فقد تكونين حامالً.إذا نسيت تناول أي من األقراص في الشريط 
 اتصلي بطبيبك أو قومي بإجراء اختبار الحمل بنفسك.

إذا بدأت تناول علبة جديدة من الحبوب متأخًرا ، أو جعلت "إجازتك األسبوع" أطول من سبعة أيام ، فقد ال تكون محميًا من الحمل. إذا 
ير في وسائل منع الحمل الطارئة. يجب أيًضا مارست الجنس في األيام السبعة الماضية ، استشر طبيبك أو الصيدلي. قد تحتاجين إلى التفك

 استخدام وسائل منع الحمل اإلضافية ، مثل الواقي الذكري ، لمدة سبعة أيام.
 

 تناول أكثر من حبة ال يسبب ضرًرا
 

الالئي لم يبدأن من غير المحتمل أن يؤذيك تناول أكثر من حبة ، ولكن قد تشعرين بالغثيان أو القيء أو النزيف من المهبل. حتى الفتيات 
 الحيض بعد ولكن تناولن هذا الدواء عن طريق الخطأ قد يعانين من هذا النزيف. تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أي من هذه األعراض.

 
 عندما تريدين الحمل

 
تي الدورة الشهرية إذا كنت تخططين لطفل ، فمن األفضل استخدام طريقة أخرى لمنع الحمل بعد التوقف عن تناول هذا الدواء حتى تأ

المناسبة. يعتمد طبيبك أو ممرضة التوليد على تاريخ آخر فترة طبيعية لك ليخبرك بموعد والدة طفلك. ومع ذلك ، لن يسبب لك أو لطفلك 
 أي ضرر إذا حملت على الفور.
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 توقف عن استخدام المنتج واطلب العناية الطبية الفورية إذا

 
 انتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع• 
 اكتئاب حاد•

 عالمات تجلط الدم• 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة
 
 
 الشعور بالمرض• 
 ألم المعدة•

 زيادة الوزن• 
 الصداع•

 المزاج االكتئابي أو تقلبات المزاج• 
 تقرح أو ألم الثديين• 
 

 جانبية غير شائعةأعراض 
 
 فقدان االهتمام بالجنس• 
 تكبير الثدي•

 طفح جلدي قد يسبب الحكة• 
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 احتفظ بجميع األدوية بعيًدا عن متناول األطفال وبصرهم.• 
 درجة مئوية. 25ال يجوز التخزين فوق • 
 الصالحية المبين على الشريط.ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء • 
 ال تتخلص من األدوية في البالوعة أو في سلة المهمالت. • 
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