Package Leaflet: Information for the User
Norethisterone 5 mg tablets
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1. What Norethisterone is and what it is used for
2. What you need to know before you take Norethisterone
3. How to take Norethisterone
4. Possible side effects
5. How to store Norethisterone

1. What Norethisterone is and what it is used for
Norethisterone contains norethisterone, which belongs to a group of medicines called progestogens,
which are female hormones.
Norethisterone can be used in several different circumstances:





to treat irregular, painful or heavy periods
to treat endometriosis (where tissue from the lining of the womb is present in places where it is
not normally found)
to treat premenstrual syndrome (also known as premenstrual tension, PMS or PMT)
to delay periods

2. What you need to know before you take Norethisterone
Do not take Norethisterone:









if you are allergic to norethisterone or any of the other ingredients of this medicine
if you have ever had a problem with your blood circulation. This includes a blood clot in the legs,
lungs, heart, brain or any other parts of the body
if you have any symptoms of a blood clot, such as chest pain, unexplained and often sudden
shortness of breath and/or cough
if you have any condition which makes you more at risk of a blood clot
if you have ever suffered migraine with visual disturbance
if you have (or are recovering from) a liver disease and the blood tests show that your liver is not
yet working normally
if you have (or have ever had) liver tumors
if you have diabetes with damaged blood vessels







if you have any type of cancer which might be made worse by exposure to female sex hormones
(including breast cancer)
if you have problems with genital bleeding for which the cause is not yet known
if you have a condition called endometrial hyperplasia which has not been treated
if you have hepatitis C and are taking the medicinal products containing
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir
if you have had any of the following conditions when you were pregnant: yellowing of the skin
(idiopathic jaundice of pregnancy) or itching of the whole body (pruritus of pregnancy)

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Norethisterone:























if you smoke
if you have diabetes (metabolic disease with elevated blood sugar levels). Norethisterone can
produce changes in blood sugar levels. If you are diabetic, your doctor will check your blood
sugar before starting treatment and regularly during treatment
if you are overweight (BMI ≥ 30 kg/m2)
if you have high blood pressure
if you have a heart valve disorder or a certain heart rhythm disorder (heart problems)
if you have had a thrombosis/embolism or anyone in your close family has had a thrombosis, a
heart attack or a stroke at a young age
if you suffer from migraine, asthma, or kidney problems
if you suffer from epilepsy
if you have an inflammation of your veins
if you have varicose veins
if anyone in your immediate family has had breast cancer
if you have previously had a condition called chloasma where the skin on your face may develop
brownish blotches. You may be advised to avoid exposure to the sun and to ultraviolet light
while you are taking Norethisterone
if you have previously suffered from depression
if you or someone in your close family has ever had high blood levels of cholesterol or
triglycerides (fatty substances). High blood levels of fatty substances have been associated with
an increased risk of developing pancreatitis (inflammation of pancreas)
if you have a disease of the liver or gall bladder
if you have certain rare medical conditions such as systemic lupus erythematosus, sickle cell
disease, Crohn’s disease or ulcerative colitis
if you have hemolytic uremic syndrome
if you have a condition that occurred for the first time or worsened during pregnancy or
previous use of sex hormones (e.g. hearing loss, porphyria, or Sydenham's chorea)
if you have hereditary angioedema. Consult your doctor immediately if you experience
symptoms of angioedema such as swollen face, tongue or throat, and/or difficulty swallowing,



or hives, together with difficulty breathing. Products containing estrogens may induce or worsen
symptoms of angioedema
if you have an intolerance to some types of sugar

Other medicines and Norethisterone

Tell your doctor if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. These include:
- medicines used for the treatment of:










epilepsy (e.g. primidone, phenytoin, barbiturates, carbamazepine, oxcarbamazepine,
topiramate, felbamate)
tuberculosis (e.g. rifampicin)
HIV and Hepatitis C Virus infections (so-called protease inhibitors and non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors, e.g. ritonavir, nevirapine, efavirenz)
fungal infections (griseofulvin, azole antifungals, e.g. itraconazole, voriconazole, fluconazole)
bacterial infections (macrolide antibiotics, e.g. clarithromycin, erythromycin)
certain heart diseases, high blood pressure (calcium channel blockers, e.g. verapamil, diltiazem)
arthritis, arthrosis (etoricoxib)
high blood pressure in the blood vessels in the lung (bosentan)
o the herbal remedy St. John’s wort (primarily used for the treatment of depressive
moods)
o grapefruit juice

Norethisterone may influence the effect of other medicines, e.g.:
o
o
o
o

medicines containing ciclosporine
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)

Taking Norethisterone can affect the results of some blood and urine tests. Tell your doctor that you are
taking Norethisterone if you are asked to provide a blood or urine sample.

Pregnancy and breastfeeding

Do not take Norethisterone if you are pregnant or breast-feeding. If you think you may be pregnant or
are planning to have a baby, ask your doctor for advice before taking this medicine.

3. How to take Norethisterone

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or
pharmacist if you are not sure.
The number of tablets that you need to take and the number of days per month when you need to take
them will depend on why the doctor has prescribed Norethisterone. A common dosage would be 2-3
tablets each day. For some conditions Norethisterone has to be taken every day, but this is not always
the case. Ask your doctor or pharmacist, if you are not sure about the number of tablets that you need
to take, when they should be taken or how long you should take them for. Swallow the tablets whole
with a drink of water.

4. Possible side effects of Norethisterone

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Stop taking
Norethisterone and speak to your doctor immediately if you experience any of the following:






migraine for the first time
unusually bad headaches, occurring more often than before
sudden changes to your eyesight, hearing or speech
sudden changes to your senses of smell, taste or touch
symptoms of blood clot formation or symptoms of inflammation of the veins combined with the
formation of blood clots (thrombophlebitis):
o unusual pains in your legs
o unusual swelling of your arms or legs
o sharp pains in your chest or sudden shortness of breath
o crushing pains or feelings of heaviness or tightness in your chest
o coughing for no apparent reason
o one side of your body suddenly becoming very weak or numb

5. How to store Norethisterone






Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Store in the original carton.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on both the outer carton and on
each blister strip of tablets after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how
to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.
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النشرة الدوائية :معلومات للمستخدم
نوريثيستيرون  5مجم أقراص

ما هو في هذه النشرة؟

 .1ما هو نوريثيستيرون وما هي دواعي استخدامه
 .2ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول نوريثيستيرون
 .3كيف تأخذ نوريثيستيرون
 .4اآلثار الجانبية المحتملة
 .5كيفية تخزين نوريثيستيرون
 .1ما هو نوريثيستيرون وما هي دواعي استخدامه
يحتوي نوريثيستيرون على نوريثيستيرون  ،الذي ينتمي إلى مجموعة من األدوية تسمى المركبات بروجستيرونية المفعول ،
وهي هرمونات أنثوية.
يمكن استخدام نوريثيستيرون في عدة ظروف مختلفة:
• لمعالجة الدورة الشهرية غير المنتظمة أو المؤلمة أو الغزيرة
• لعالج االنتباذ البطاني الرحمي (حيث توجد أنسجة من بطانة الرحم في أماكن ال توجد فيها عادة)
• لعالج متالزمة ما قبل الحيض (المعروف أيضًا باسم التوتر السابق للحيض)
• لتأخير فترات
 .2ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول نوريثيستيرون
ال تتناول نوريثيستيرون:
• إذا كان لديك حساسية من نوريثيستيرون أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء
• إذا كان لديك في أي وقت مضى مشكلة في الدورة الدموية .ويشمل ذلك جلطة دموية في الساقين أو الرئتين أو القلب
أو الدماغ أو أي أجزاء أخرى من الجسم
ً
• إذا كان لديك أي أعراض لجلطة دموية  ،مثل ألم في الصدر  ،وضيق تنفس غير مبرر وغالبًا ما يكون مفاجئا في التنفس
و  /أو السعال
• إذا كان لديك أي حالة تجعلك أكثر عرضة لخطر اإلصابة بجلطة دموية
• إذا عانيت من قبل من صداع نصفي مصحوب باضطراب بصري
• إذا كنت تعاني (أو تتعافى) من مرض في الكبد وأظهرت اختبارات الدم أن الكبد ال يعمل بشكل طبيعي بعد
• إذا كان لديك (أو سبق أن عانيت) من أورام الكبد
• إذا كنت تعاني من مرض السكري مع تلف األوعية الدموية
• إذا كنت تعانين من أي نوع من أنواع السرطان والذي قد يتفاقم بسبب التعرض للهرمونات الجنسية األنثوية
(بما في ذلك سرطان الثدي)
• إذا كنت تعانين من مشاكل في النزيف التناسلي ال يعرف سببها بعد
• إذا كانت لديك حالة تسمى تضخم بطانة الرحم التي لم يتم عالجها
• إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد سي وتتناول األدوية التي تحتوي على أومبيتاسفير  /باريتابريفير  /ريتونافير وداسابوفير
• إذا كنت تعانين من أي من الحاالت التالية أثناء الحمل :اصفرار الجلد (يرقان الحمل مجهول السبب) أو حكة في الجسم
بالكامل (حكة الحمل)

المحاذير واإلحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول نوريثيستيرون:
• إذا كنت تدخن
• إذا كنت تعاني من مرض السكري (مرض التمثيل الغذائي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم) .يمكن أن يحدث
نوريثيستيرون تغييرات في مستويات السكر في الدم .إذا كنت مصابًا بمرض السكري  ،فسيقوم طبيبك بفحص نسبة السكر في
الدم قبل بدء العالج وخالل العالج بانتظام
• إذا كنت تعاني من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من  30كجم  /م )2
• إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
• إذا كنت تعاني من اضطراب في صمام القلب أو اضطراب معين في نظم القلب (مشاكل في القلب)
• إذا كنت مصابًا بتجلط الدم  /االنسداد أو أصيب أي شخص في عائلتك بتجلط أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية في سن مبكرة
• إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو الربو أو مشاكل الكلى
• إذا كنت تعاني من الصرع
• إذا كان لديك التهاب في األوردة
• إذا كان لديك دوالي
• إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربة مصابًا بسرطان الثدي
• إذا كنت قد عانيت من قبل من حالة تسمى الكلف حيث قد تظهر بقع بنية على الجلد على وجهك .قد يُنصح بتجنب
التعرض ألشعة الشمس واألشعة فوق البنفسجية أثناء تناول نوريثيستيرون
• إذا كنت قد عانيت من قبل من االكتئاب
• إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربة قد عانيت من قبل من ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثالثية في
الدم (المواد الدهنية) .ارتبط ارتفاع مستويات المواد الدهنية في الدم بزيادة خطر اإلصابة بالتهاب البنكرياس
(التهاب البنكرياس)
• إذا كان لديك مرض في الكبد أو المرارة
• إذا كنت تعاني من بعض الحاالت الطبية النادرة مثل الذئبة الحمامية الجهازية أو مرض فقر الدم المنجلي أو مرض
كرون أو التهاب القولون التقرحي
• إذا كنت تعاني من متالزمة انحالل الدم اليوريمي
• إذا كانت لديك حالة حدثت ألول مرة أو ساءت أثناء الحمل أو االستخدام السابق للهرمونات الجنسية (مثل فقدان السمع
أو البورفيريا أو رقص سيدنهام)
• إذا كان لديك وذمة وعائية وراثية .استشر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أعراض الوذمة الوعائية مثل تورم الوجه
أو اللسان أو الحلق و  /أو صعوبة في البلع أو خاليا النحل مع صعوبة في التنفس .قد تؤدي المنتجات التي تحتوي
على هرمون االستروجين إلى ظهور أعراض الوذمة الوعائية أو تفاقمها
• إذا كان لديك عدم تحمل لبعض أنواع السكر
األدوية األخرى ونوريثيستيرون
مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى .وتشمل هذه:
أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أو تناولت
ً
 األدوية المستخدمة لعالج:• الصرع (مثل بريميدون  ،فينيتوين  ،باربيتورات  ،كاربامازيبين  ،أوكسي كاربامازيبين  ،توبيراميت  ،فلبامات)
• السل (مثل ريفامبيسين)
• عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي (ما يسمى بمثبطات األنزيم البروتيني وعكس غير
النيوكليوزيد
• مثبطات إنزيم المنتسخة  ،على سبيل المثال ريتونافير  ،نيفيرابين  ،إيفافيرينز)
• االلتهابات الفطرية (الجريزوفولفين  ،مضادات الفطريات اآلزول  ،مثل إيتراكونازول  ،فوريكونازول  ،فلوكونازول)
• االلتهابات البكتيرية (المضادات الحيوية ماكرواليد  ،مثل كالريثروميسين وإريثروميسين)
• بعض أمراض القلب  ،ارتفاع ضغط الدم (حاصرات قنوات الكالسيوم  ،مثل فيراباميل  ،ديلتيازيم)

• التهاب المفاصل والتهاب المفاصل (إتوريكوكسيب)
• ارتفاع ضغط الدم في األوعية الدموية في الرئة (بوسنتان)
 oالعالج العشبي نبتة سانت جون (تستخدم بشكل أساسي لعالج المزاج االكتئابي)
 oعصير جريب فروت
قد يؤثر نوريثيستيرون على تأثير األدوية األخرى  ،على سبيل المثال:
 oاألدوية التي تحتوي على السيكلوسبورين
 oعقار الموتريجين المضاد للصرع (قد يؤدي ذلك إلى زيادة تواتر النوبات)
 oالثيوفيلين (يستخدم لعالج مشاكل التنفس).
 oتيزانيدين (يستخدم لعالج آالم العضالت و  /أو تقلصات العضالت)
يمكن أن يؤثر تناول نوريثيستيرون على نتائج بعض اختبارات الدم والبول .أخبر طبيبك أنك تتناول نوريثيستيرون إذا ُ
طلب
منك تقديم عينة من الدم أو البول.
الحمل والرضاعة

ال تأخذ نوريثيستيرون إذا كنت حامال أو مرضعة .إذا كنت تعتقد أنك حامل أو تخطط إلنجاب طفل  ،فاطلب من طبيبك
النصيحة قبل تناول هذا الدواء.

 .3كيف تأخذ نوريثيستيرون

احرص دائ ًما على تناول هذا الدواء تما ًما كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي .استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
يعتمد عدد األجهزة اللوحية التي تحتاج إلى تناولها وعدد األيام في الشهر التي تحتاج فيها إلى تناولها على سبب وصف الطبيب
نوريثيستيرون .الجرعة الشائعة هي  3-2أقراص كل يوم .بالنسبة لبعض الحاالت  ،يجب تناول نوريثيستيرون كل يوم  ،ولكن
هذا ليس هو الحال دائ ًما .اسأل طبيبك أو الصيدلي  ،إذا لم تكن متأكدًا من عدد األقراص التي تحتاج إلى تناولها  ،ومتى يجب
تناولها أو المدة التي يجب أن تتناولها فيها .ابتلع األقراص كاملة مع الماء.
 .4اآلثار الجانبية المحتملة للنوريثيستيرون

آثارا جانبية  ،على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع .توقف عن تناول
مثل جميع األدوية  ،يمكن أن يسبب هذا الدواء ً
نوريثيستيرون وتحدث إلى طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا مما يلي:
• الصداع النصفي ألول مرة
• صداع شديد بشكل غير عادي  ،ويحدث أكثر من ذي قبل
• تغييرات مفاجئة في بصرك أو سمعك أو كالمك
• تغيرات مفاجئة في حاسة الشم أو الذوق أو اللمس
• أعراض تكون الجلطة الدموية أو أعراض التهاب األوردة المصحوبة بتكوين جلطات دموية (التهاب الوريد الخثاري):
 oآالم غير عادية في ساقيك
س انتفاخ غير عادي في ذراعيك أو ساقيك
 oآالم حادة في صدرك أو ضيق مفاجئ في التنفس

 oآالم شديدة أو الشعور بثقل أو ضيق في صدرك
 oالسعال دون سبب واضح
خدرا
 oيصبح جانب واحد من جسمك فجأة ضعيفًا جدًا أو ً
 .5كيفية تخزين نوريثيستيرون

• احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.
• يجب التخزين في العلبة األصلية.
• ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور على كل من العلبة الخارجية وعلى كل شريط أقراص نفطة بعد
 .EXPيشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.
• ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية .اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم
تعد تستخدمها .ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.
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