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1. What Ethinylestradiol, Norelgestromin  is and what it is used for 
 

 
 
This medicine contains two types of sex hormones, a progestogen called norelgestromin and an oestrogen called ethinyl estradiol. Because it  
contains two hormones, it is called a ‘combined hormonal contraceptive’. It is used to prevent pregnancy 
 
2. What you need to know before you use Ethinylestradiol, Norelgestromin   

 
Do not use Ethinylestradiol, Norelgestromin   
 

Tell your doctor if you: 
 

 if you have (or have ever had) a blood clot in a blood vessel of your legs (deep vein thrombosis, DVT), your lungs (pulmonary 
embolus, PE) or other organs; 

 if you know you have a disorder affecting your blood clotting – for instance, protein C deficiency, protein S deficiency, 
antithrombin-III deficiency, Factor V Leiden or antiphospholipid antibodies; 

 if you need an operation or if you are off your feet for a long time  
 if you have ever had a heart attack or stroke; 
 if you have (or have ever had) angina pectoris (a condition that causes severe chest pain and may be a first sign of a heart attack) or 

transient ischaemic attack [TIA -temporary stroke symptoms]); 
 if you have any of the following diseases that may increase your risk of a clot in the arteries: 

o severe diabetes with blood vessel damage, 
o very high blood pressure, 
o a very high level of fat in the blood (cholesterol or triglycerides), 
o a condition known as hyperhomocysteinaemia; 

 if you have (or have ever had) a type of migraine called ‘migraine with aura’; 
 if you have or have recently had a severe liver disease; 
 if you have ever had a liver tumour; 
 if you have or have had a pancreatitis (an inflammation of the pancreas) associated with high levels of fatty substances in your 

blood; 
 known or suspected pregnancy; 
 if you have cancer affected by sex hormones – such as some cancers of the breast, womb lining or ovary; 
 if you have vaginal bleeding that has not been explained by your doctor; 
 if you are allergic (hypersensitive) to any of the ingredients in Ethinylestradiol, Norelgestromin  . 
 if you have hepatitis C and are taking medicinal products containing ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir and dasabuvir  

 
 
Warnings and precautions 
 

 
 

You   should   let   your   doctor   know: 
 

 if you have Crohn’s disease or ulcerative colitis (chronic inflammatory bowel disease); 
 if you have SLE (systemic lupus erythematosus; a disease affecting your natural defence system); 
 if you have haemolytic uraemic syndrome (HUS - a disorder of blood clotting causing failure of the kidneys); 
 if you have sickle cell anaemia (an inherited disease of the red blood cells); 
 if you have elevated levels of fat in the blood (hypertriglyceridaemia) or a positive family history for this condition. 

Hypertriglyceridaemia has been associated with an increased risk of developing pancreatitis (inflammation of the pancreas); 
 if you need an operation, or you are off your feet for a long time; 
 if you have just given birth you are at an increased risk of blood clots 
 if you have an inflammation in the veins under the skin (superficial thrombophlebitis); 
 if you have varicose veins 

 
 
 

 



 
 
Other medicines and Ethinylestradiol, Norelgestromin   
 

 
 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. 

Certain medicines and herbal therapies may stop this pill from working properly. If this happens you could get pregnant, or may experience 
unexpected bleeding. These include medicines used for the treatment of: 

 some antiretroviral medicines used to treat HIV/AIDS and Hepatitis C virus infections (socalled protease inhibitors and 
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors such as ritonavir, nevirapine, efavirenz) 

 medicines for infection (such as rifampicin and griseofulvin) 
 anti-seizure medicines (such as barbiturates, topiramate, phenytoin, carbamazepine, primidone, oxcarbazepine, and felbamate) 
 bosentan (a medicine for high blood pressure in the blood vessels in the lungs) 
 St. John’s wort (an herbal therapy used for depression) 

 
This pill may make some other medicines less effective, such as: 

 medicines containing ciclosporin 
 lamotrigine used for epilepsy [This can increase the risk of fits (seizures)] 

 
 
Pregnancy and breastfeeding 
 

 
 

 Do not use this medicine if you are pregnant or think you may be pregnant. Stop using this medicine right away if you become 
pregnant. 

 Do not use this medicine if you are breastfeeding or planning to breastfeed. 
 
Driving and using machines 
 
You can drive or use machines while using this medicine. 
 

 
 
3. How to use Ethinylestradiol, Norelgestromin   
 

 
 
To prevent pregnancy, always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, family planning nurse or pharmacist 
has told you. Check with your doctor, family planning nurse or pharmacist if you are not sure. 
 
How many patches to use 
 

 Weeks 1, 2 & 3: Put on one patch and leave it on for exactly seven days. 

 Week 4: Do not put on a patch this week. If you have not used a hormonal contraceptive during your previous cycle 

 You may start this medicine on the first day of your next period. 

 If one or more days have elapsed since the start of your period, talk to your doctor about temporarily using a non-hormonal 
contraceptive.  
 

If you switch from the oral contraceptive pill to transdermal patch 
 

 If you are switching from an oral contraceptive pill to this medicine:  

 Wait until you get your menstrual period. 

 Put on your first patch during the first 24 hours of your period. 
 
If the patch is applied after Day 1 of your period, you should: 
 

 Use a non-hormonal contraceptive until Day 8 when you change your patch. 

 If you do not get your period within 5 days of taking the last contraceptive pill, check with your doctor before starting this 
medicine. 

 
 
4. Possible side effects 
 

 
 
Stop using the product and seek immediate medical attention if you have noticed:  
 

 Signs of deep vein thrombosis: swelling of one leg or along a vein in the leg or foot especially when accompanied by pain or 
tenderness in the leg which may be felt only when standing or walking; increased warmth in the affected leg; change in colour of 
the skin on the leg e.g. turning pale, red or blue. 

 Signs of a pulmonary embolism: sudden unexplained breathlessness or rapid breathing; sudden cough without an obvious 
cause, which may bring up blood; sharp chest pain which may increase with deep breathing; severe light headedness or 
dizziness; rapid or irregular heartbeat; severe pain in your stomach. 

 Signs of retinal vein thrombosis (blood clot in the eye): symptoms most commonly occur in one eye: immediate loss of vision or 
painless blurring of vision which can progress to loss of vision. 

 Signs of heart attack: chest pain, discomfort, pressure, heaviness; sensation of squeezing or fullness in the chest, arm or below 



the breastbone; 

 Signs of a stroke: sudden weakness or numbness of the face, arm or leg, especially on one side of the body; sudden confusion, 
trouble speaking or understanding; sudden trouble seeing in one or both eyes; sudden trouble walking, dizziness, loss of balance 
or coordination; sudden, severe or prolonged headache with no known cause; loss of consciousness or fainting with or without 
seizure. 

 Signs of blood clots blocking other blood vessels: swelling and slight blue discolouration of an extremity; severe pain in your 
stomach (acute abdomen). 

 Signs of a severe allergic reaction: swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat. 

 Signs of breast cancer: dimpling of the skin; changes in the nipple; any lumps you can see or feel. 

 Signs of cancer of the cervix: vaginal discharge that smells and contains blood; unusual vaginal bleeding; pelvic pain; painful sex. 

 Signs of severe liver problems: severe pain in your upper abdomen; yellow skin or eyes (jaundice). 
 

Common side effects  
 

 Vaginal yeast infection, sometimes called thrush 

 Mood problems such as depression, change in mood or mood swings, anxiety, crying 

 Dizziness 

 Migraine 

 Stomach ache or bloating 

 Vomiting or diarrhoea 

 Acne, skin rash, skin itching or skin irritation 

 Muscle spasms 

 Breast problems such as pain, enlargement or lumps in the breast 

 Changes in menstrual bleeding pattern, uterine cramps, painful periods, vaginal discharge 

 Problems where the patch has been on the skin such as redness, irritation, itching or rash 

 Feeling tired or generally unwell 

 Weight gain. 
 

Uncommon side effects  
 

 Allergic reaction, hives 

 Swelling due to water retention in the body 

 High levels of fats in the blood (such as cholesterol or triglycerides) 

 Problems sleeping (insomnia) 

 Less interest in sex 

 Eczema, redness of the skin 

 Abnormal breast milk production 

 Premenstrual syndrome 

 Vaginal dryness 

 Other problems where the patch has been on the skin 

 Swelling 

 High blood pressure or rise in blood pressure 

 Increased appetite 

 Hair loss 

 Sensitivity to sunlight.  
 

 
5. How to store Ethinylestradiol, Norelgestromin   
 
 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children.  

 Do not use this medicine after the expiry date, which is stated on the label after “EXP”. The expiry date refers to the last day of 
that month.  

 Store in the original container to protect from light and moisture. Do not refrigerate or freeze.  

 Used patches still contain some active hormones. To protect the environment, the patches should be disposed of with care. 
 

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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 النشرة الدوائية، معلومات للمريض
 

 إيثينيل إستراديول ، نوريلجسترومين رقعة عبر الجلد
 
 

 ماذا في هذه النشرة
 

 
 وما هي دواعي استعماله  نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، ما هو . 1
  نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام . 2
  نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، كيفية استخدام . 3
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
  نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، كيفية تخزين . 5

 
 
 وما هي دواعي استعماله نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، ما هو . 1
 

 
 

يحتوي هذا الدواء على نوعين من الهرمونات الجنسية ، بروجستيرونية المفعول يسمى نورلجيسترومين وإستروجين يسمى إيثينيل 
 يتم استخدامه لمنع الحمل استراديول. ألنها تحتوي على نوعين من الهرمونات تسمى "موانع الحمل الهرمونية المركبة".

 
 نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام . 2
 

 نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، ال تستخدم 
 

 أخبر طبيبك إذا كنت:
 
 ( ، أو رئتيكDVTإذا كان لديك )أو سبق أن عانيت( من جلطة دموية في وعاء دموي في ساقيك )تجلط األوردة العميقة ، • 
 ( أو أعضاء أخرى ؛PE)الصمة الرئوية ،   

 ، نقص  S، نقص البروتين  Cعلى سبيل المثال ، نقص البروتين  -إذا كنت تعلم أن لديك اضطرابًا يؤثر على تخثر الدم • 
 ، العامل الخامس اليدن أو األجسام المضادة للفوسفوليبيد ؛ IIIمضاد الثرومبين   
 إذا كنت بحاجة لعملية جراحية أو إذا كنت بعيًدا عن قدميك لفترة طويلة• 
 إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.• 
 سبب ألًما شديًدا في الصدر وقد تكون أول عالمة على نوبة قلبية(إذا كنت تعاني )أو عانيت من قبل( من الذبحة الصدرية )حالة ت• 
 أعراض السكتة الدماغية المؤقتة[( ؛ -TIAأو نوبة إقفارية عابرة ]  

 إذا كنت تعاني من أي من األمراض التالية التي قد تزيد من خطر اإلصابة بجلطة في الشرايين:• 
o ، مرض السكري الشديد مع تلف األوعية الدموية 
o .ارتفاع ضغط الدم 
o .)ارتفاع نسبة الدهون في الدم )كولسترول أو دهون ثالثية الجليسريدات 
o .حالة تعرف باسم فرط الهوموسستئين في الدم 

 إذا كان لديك )أو سبق أن عانيت( من نوع من الصداع النصفي يسمى "الصداع النصفي مع األورة".• 
 بدي حاد.إذا كنت تعاني أو أصبت مؤخًرا بمرض ك• 
 إذا كان لديك في أي وقت مضى ورم في الكبد.• 
 إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس )التهاب البنكرياس( المرتبط بمستويات عالية من المواد الدهنية في الدم.• 
 الحمل المعروف أو المشتبه به.• 
 ي أو بطانة الرحم أو المبيض.مثل بعض سرطانات الثد -إذا كان لديك سرطان يتأثر بالهرمونات الجنسية • 
 إذا كنت تعانين من نزيف مهبلي لم يشرح لك طبيبك.• 
 .نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، إذا كنت تعاني من حساسية )شديدة الحساسية( ألي من مكونات • 
 فير / ريتونافير وداسابوفيروتتناول منتجات طبية تحتوي على أومبيتاسفير / باريتابري Cإذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد • 

 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 
 

 
 يجب أن تخبر طبيبك بما يلي:

 
 )مرض األمعاء االلتهابي المزمن( إذا كنت تعاني من مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي• 
 الدفاع الطبيعي لديك(إذا كنت تعاني من مرض الذئبة الحمراء )الذئبة الحمامية الجهازية ، مرض يؤثر على نظام • 
 ضطراب تخثر الدم يسبب فشل الكلى(ا - HUSإذا كنت تعاني من متالزمة انحالل الدم اليوريمي )• 
 خاليا الدم الحمراء(وراثي في  إذا كنت تعاني من فقر الدم المنجلي )مرض• 
 تاريخ عائلي إيجابي لهذه الحالةإذا كان لديك مستويات مرتفعة من الدهون في الدم )زيادة شحوم الدم( أو • 
 ب البنكرياس )التهاب البنكرياس( ارتبط ارتفاع نسبة الدهون الثالثية في الدم بزيادة خطر اإلصابة بالتها  

 نت بعيًدا عن قدميك لفترة طويلة إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية ، أو ك• 
 بجلطات الدمإذا كنت قد ولدت للتو ، فأنت في خطر متزايد لإلصابة • 
 )التهاب الوريد الخثاري السطحي( إذا كان لديك التهاب في األوردة تحت الجلد• 
 إذا كان لديك دوالي• 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، األدوية األخرى و 
 

 
 أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

بعض األدوية والعالجات العشبية هذه الحبة من العمل بشكل صحيح. إذا حدث هذا فقد تحملين أو قد تتعرضين لنزيف غير متوقع. قد تمنع 
 وتشمل هذه األدوية المستخدمة في عالج:

 الكبد الوبائيبعض األدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستخدمة لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز والتهاب • 
 سي )ما يسمى بمثبطات األنزيم البروتيني ومثبطات إنزيم النسخ العكسي غير النوكليوزيد مثل ريتونافير ونيفيرابين وإيفافيرينز(  

 أدوية العدوى )مثل ريفامبيسين وجريسوفولفين(• 
 يبين ، بريميدون ، أوكسكاربازيبين ، والفلبامات(األدوية المضادة للتشنج )مثل الباربيتورات ، توبيراميت ، الفينيتوين ، كارباماز• 
 بوسنتان )دواء الرتفاع ضغط الدم في األوعية الدموية في الرئتين(• 
 نبتة سانت جون )عالج عشبي يستخدم لعالج االكتئاب(• 
 

 قد تجعل هذه الحبة بعض األدوية األخرى أقل فعالية ، مثل:
 األدوية التي تحتوي على السيكلوسبورين• 
 الموتريجين المستخدم لعالج الصرع ]هذا يمكن أن يزيد من خطر النوبات[• 

 
 الحمل والرضاعة 

  
 

 ال تستخدمي هذا الدواء إذا كنت حامال أو تعتقد أنك حامل. توقف عن استخدام هذا الدواء فوًرا إذا أصبحت حامالً.• 
 ال تستخدمي هذا الدواء إذا كنت مرضعة أو تخططين لإلرضاع.• 
 

 السياقة واستعمال الماكنات
 

 يمكنك القيادة أو استخدام اآلالت أثناء استخدام هذا الدواء.
 

 
  نوريلجسترومين ايثينيل استراديول ، كيفية استخدام . 3
 

 
 

أو الصيدلي. لمنع الحمل ، تناولي هذا الدواء دائًما تماًما كما هو موصوف في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو ممرضة تنظيم األسرة 
 استشر طبيبك أو ممرضة تنظيم األسرة أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا.

 
 كم عدد التصحيحات التي يجب استخدامها

 
 : ضعي رقعة واحدة واتركيه لمدة سبعة أيام بالضبط.3و  2و  1األسابيع • 
 الحمل الهرمونية خالل دورتك السابقةاألسبوع الرابع: ال تضعي الالصقة هذا األسبوع. إذا لم تستخدمي وسائل منع • 
 يمكنك البدء بهذا الدواء في اليوم األول من دورتك الشهرية التالية.• 
 إذا انقضت يوم أو أكثر منذ بداية دورتك الشهرية ، تحدثي مع طبيبك بشأن االستخدام المؤقت لوسيلة منع حمل غير هرمونية.• 
 

 طريق الفم إلى التصحيح عبر الجلدإذا قمت بالتبديل من حبوب منع الحمل عن 
 
 إذا كنت تنتقل من تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم إلى هذا الدواء:• 
 انتظري حتى تحصلي على دورتك الشهرية.• 
 ساعة األولى من دورتك الشهرية. 24ضعي اللصقة األولى خالل الـ • 
 

 فيجب عليك: إذا تم وضع الالصقة بعد اليوم األول من دورتك الشهرية ،
 
 استعملي وسيلة غير هرمونية لمنع الحمل حتى اليوم الثامن عند تغيير اللصقة.• 
 أيام من تناول آخر حبوب منع الحمل ، فاستشيري طبيبك قبل بدء هذا الدواء. 5إذا لم تحصلي على دورتك الشهرية في غضون • 

 
 
 اآلثار الجانبية المحتملة. 4
 

 
 

 الحظت واطلب رعاية طبية فورية إذا توقف عن استخدام المنتج
 
 عالمات تجلط األوردة العميقة: تورم في ساق واحدة أو على طول وريد في الرجل أو القدم خاصة عندما يكون مصحوبًا بألم أو• 
 الرجل علىإيالم في الساق يمكن الشعور به فقط عند الوقوف أو المشي ؛ زيادة الدفء في الساق المصابة. تغير في لون جلد   
 سبيل المثال. يتحول شاحب أو أحمر أو أزرق.  

 عالمات االنسداد الرئوي: ضيق التنفس المفاجئ غير المبرر أو التنفس السريع. سعال مفاجئ بدون سبب واضح ، والذي قد ينشأ• 
 يعة أو غير المنتظمة. ألم حاد في الصدر قد يزداد مع التنفس العميق. دوار شديد أو دوار. ضربات القلب السر -عنه دم ؛   

 ألم شديد في معدتك.  
 عالمات تجلط الوريد الشبكي )جلطة دموية في العين(: تظهر األعراض بشكل شائع في عين واحدة: فقدان فوري للرؤية أو ضبابية• 
 غير مؤلمة في الرؤية والتي يمكن أن تتطور إلى فقدان البصر.  

 م راحة ، وضغط ، وثقل. اإلحساس بالضغط أو االمتالء في الصدر أو الذراع أوعالمات النوبة القلبية: ألم في الصدر ، وعد• 
 أسفل عظم الصدر ؛  

 عالمات السكتة الدماغية: ضعف مفاجئ أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق ، وخاصة في جانب واحد من الجسم. ارتباك• 
 ة بإحدى العينين أو كلتيهما ؛ صعوبة مفاجئة في المشي ، والدوخة ،مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو الفهم ؛ مشكلة مفاجئة في الرؤي  
 وفقدان التوازن أو التنسيق ؛ صداع مفاجئ أو شديد أو طويل األمد بدون سبب معروف ؛ فقدان الوعي أو اإلغماء مع أو بدون نوبة.  



 لألطراف. ألم شديد في معدتك )بطن حاد(.عالمات جلطات دموية تسد أوعية دموية أخرى: تورم وتغير طفيف في اللون األزرق • 
 عالمات رد فعل تحسسي شديد: انتفاخ الوجه ، الشفتين ، الفم ، اللسان أو الحلق.• 
 عالمات سرطان الثدي: تنقير الجلد. تغييرات في الحلمة. أي كتل يمكنك رؤيتها أو الشعور بها.• 
 رائحة كريهة وتحتوي على دم. نزيف مهبلي غير عادي آالم الحوض. عالمات سرطان عنق الرحم: إفرازات مهبلية تنبعث منها • 
 الجنس المؤلم.  
 عالمات مشاكل الكبد الحادة: ألم شديد في الجزء العلوي من البطن. اصفرار الجلد أو العينين )اليرقان(.• 
 

 اآلثار الجانبية الشائعة
 
 عدوى الخميرة المهبلية ، والتي تسمى أحيانًا القالع• 
 مشاكل المزاج مثل االكتئاب ، تغير المزاج أو تقلب المزاج ، القلق ، البكاء• 
 الدوخة• 
 صداع نصفي •

 آالم في المعدة أو انتفاخ• 
 القيء أو اإلسهال• 
 حب الشباب ، الطفح الجلدي ، حكة الجلد أو تهيج الجلد• 
 تشنجات عضلية• 
 مشاكل الثدي مثل ألم أو تضخم أو كتل في الثدي• 
 يرات في نمط نزيف الدورة الشهرية ، تقلصات الرحم ، فترات مؤلمة ، إفرازات مهبليةتغ• 
 مشاكل مكان اللصقة على الجلد مثل االحمرار أو التهيج أو الحكة أو الطفح الجلدي• 
 الشعور بالتعب أو اإلعياء بشكل عام• 
 زيادة الوزن. •
 

 أعراض جانبية غير شائعة
 
 الحساسية ، خاليا النحل• 
 انتفاخ بسبب احتباس الماء في الجسم• 
 ارتفاع مستويات الدهون في الدم )مثل الكوليسترول أو الدهون الثالثية(• 
 مشاكل النوم )األرق(• 
 قلة االهتمام بالجنس• 
 األكزيما واحمرار الجلد• 
 إنتاج غير طبيعي من حليب الثدي• 
 متالزمة ما قبل الحيض •

 جفاف المهبل• 
 يث تكون الرقعة على الجلدمشاكل أخرى ح• 
 تورم •

 ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم• 
 زيادة الشهية •
 تساقط الشعر •

  الحساسية ألشعة الشمس.• 
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 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.• 
 ". يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليومEXPبعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الملصق بعد "ال تستخدم هذا الدواء • 
 األخير من نفس الشهر.  

 يجب التخزين في الحاوية األصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. ال تثلج وال تجمد.• 
 البيئة ، يجب التخلص من الرقع بحذر.بقع مستعملة ال تزال تحتوي على بعض الهرمونات النشطة. لحماية  •
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