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 2 mg tablet 

• Etkin madde: Her bir tablet 2 mg dienogest içerir.
• Laktoz (
povidon K-30, bitkisel magnezyum stearat.

Bu ilac kullanmaya b madan önce bu KULLANM MATI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma tali  sak krar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

er ilave sorul z olursa, lütfen doktorunuza veya ec z.

Bu ilaç k isel olarak sizin için reçete edil kalar na vermeyiniz.

Bu ilac kull ras nda, doktora veya hastaneye gitti izde bu ilac

kull  doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta y lanlara aynen uyunuz.  hakk size önerilen dozun nda

yüksek veya dü ük doz kullanmay z.

1.
2.  kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3.

5. ’in

1.

renkte, yuvarlak, düz, 28 adet tablet bulunur. Herbir tablet 2 
mg dienogest etkin maddesi içerir.

bir 
ilaç grubuna aittir.

açar.
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örülen, 

Endometriyozis tedavisi uzun süreli bir tedavidir. 

2. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Atardamar ya da kalp damar 

organlardaki kanserler),

’in

’i 

Gebelikten 

i

anne-

Sigara 

Ailenizde meme kanseri varsa,
Yüksek tansiyonunuz varsa, veya 

etkilemez);
Önceden depresyon geçirdiyseniz, 

geçirdiyseniz de doktorunuza söylemelisiniz); 
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ellikle yüzde olmak üzere

estagen
içeren preparatlar hafifçe artabilir.

kazalar,
doktorunuza söylemelisiniz, çünkü 
(örn. ameliyat halinde en az dört hafta öncesinden). Doktorunuz yeniden 
kullanmaya ne 

yüksektir), 

belirtisi olabilir).

almakta iken, her hangi

tüplerinizde bir sorun olduysa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz durumu 

foliküller 2- r).

sizi muayeneden geçirecektir.

Psikiyatrik bozukluklar:  

Dienomet
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’in

Hamilelik

lac  kullanmadan önce doktorunuza veya eczac n za dan n z.
hamilelik

Tedaviniz s ras nda hamile oldu unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac n za
dan n z.

Emzirme

lac  kullanmadan önce doktorunuza veya eczac n za dan n z.
Emzirme döneminde 

Dienogest içeren ürünleri kullananlarda, araç ve makine kullanma becerileri üzerinde 

’in

, laktoz (

kullanmadan önce doktorunuza 

Birlikte kulla ’in

pirimidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat); 

nevirapin); 
Griseofulvin (bir tür antibiyotik); 
Bitkisel ilaç St. John bitkisi.

l, flukonazol); 
Antasitler (örn. simetidin);

Antibiyotikler (örn. eritromisin, klaritromisin, roksitromisin);

nelfinavir);
Antidepresanlar (örn. nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin); 
Greyfurt suyu.

E er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilac u anda kullan yorsan z veya son zamanlarda 
kulland n z ise lütfen doktorunuza veya eczac n za bunlar hakk nda bilgi veriniz.
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3.

’i 

gösteremeyebilir.

Günde 1 

Uygulama yolu ve metodu: 

’i 

Adet görmeye 

ektedir.

E er ’in etkisinin çok güçlü veya zay f oldu una dair bir izleniminiz var ise 
doktorunuz veya eczac n z ile konu unuz. 

dan kullanman z gerekenden fazlas n  kullanm san z bir doktor veya eczac ile
konu unuz. 

beklenmemektedir.

Unutulan dozlar dengelemek için çift doz almay n z.
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Mide-
-

uza sorunuz. 

4.

Tüm ilaçlar gibi, ’in
etkiler olabilir.
Bu yan etkiler 

yan: Gerginlik, depresyon, ruh halinde dalgalanmalar 

terleme, mide-
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Kardiyak 

Vasküler 

Solu

inlik, kusma 

Deri ve deri

Kas-

hissi

kanama (lekeleme dahil)

: Ödem

E er bu kullanma talimat nda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar la rsan z 
doktorunuzu veya eczac n z bilgilendiriniz.

bir yan etki meydana gelmesi 

www.titck.gov.tr
Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebilec
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5. ’in

’i çocuklar n göremeyece i, eri emeyece i yerlerde ve ambalaj nda saklay n z.

25°

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ’i kullanmay n z.

’i 

Ruhsat sahibi:

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56 Akmerkez B Blok  

Üretim Yeri:
Laboratorios Leon Farma S.A.
La Vallina s/n. Polígono Industrial Navatejera

Bu kullanma talimat  23.05.2019 tarihinde onaylanm t r.


