
احتفظي بهذه النرشة, قد تحتاج� إىل قراءتها مرة أخرى .

إذا كانت لديك أسئلة أخرى, اطلبي معلومات أك�  من طبيبك أو الصيديل.

 

يرضه.

 

هذه النرشة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيديل.

عىل ماذا تحتوي هذه النرشة:

 1-ماهو صانيا  قرص مغلف و ماهي حاالت استخدامه ؟

 2-ماهي املعلومات الواجب معرفتها قبل تناول صانيا ، قرص مغلف ؟ 

3-ماهي كيفية أخذ صانيا  قرص مغلف ؟ 

4-ماهي األثار الجانبية املحتملة؟ 

5-كيف يحفظ صانيا  قرص مغلف ؟ 

6-محتوى العلبة و معلومات إضافية 

 1-ماهو صانيا  قرص مغلف و ماهي حاالت استخدامه ؟ 

صانيا  قرص مغلف هو حبوب ملنع الحمل.

كل قرص يحتوي عىل كمية صغ¼ة من هرمون« أنثوي� مختلف� ، ايثينيل اسرتاديول وجيستودين.

تسمى حبوب منع الحمل مثل صانيا  التي تحتوي عىل  هورمون� بحبوب منع الحمل «املركبة».

 2-ماهي املعلومات الواجب معرفتها قبل تناول صانيا ، قرص مغلف ؟

معلومات عامة

الخاص و   ، بك  الخاص  الطبي  التاريخ  قبل طبيبك عن  استجوابك من  بصانيا سيتم  العالج  بدء   قبل 

 بأقاربك . سيتم قياس ضغطك الدموي، وإذا لزم األمر، قد تكون هناك حاجة إىل اختبارات أخرى ،و هذا

يتوقف عىل الظروف الخاصة بك.

 هذه النرشة تش¼ إىل الحاالت التي تحتاج� فيها إىل التوقف عن تناول صانيا  قرص مغلف أو الظروف

 التي تكون فيها  فعالية منع الحمل منخفضة .يف هذه الحاالت، يجب أن ال يحصل الجÐع أو يجب

استخدام وسائل غ¼ هرمونية ملنع الحمل مثل الواقي الذكري أو غ¼ها من الحواجز.

 ال تستخدمي األساليب الطبيعية ملنع الحمل مثل قياس درجة الحرارة. يف الواقع، هذه األساليب Õكن

 أن ال تكون موثوقة ألن صانيا  له تأث¼ عىل درجة حرارة الجسم ومخاط عنق الرحم. ككل وسائل منع

 الحمل األخرى املأخوذة عن طريق الفم ، صانيا  ال يحمي ضد اإلصابة بف¼وس نقص املناعة البرشية

(اإليدز) أو ضد غ¼ها من األمراض املنتقلة جنسيا.

 ال تتناويل ابدا صانيا  قرص مغلف

 

 الرئة (انسداد رئوي) أو يف عضو آخر  إذا كنت تعان� من اضطراب يؤثر عىل تخ� الدم - عىل سبيل

 املثال نقص الربوت�   ،نقص الربوت�    ، نقص مضاد الرتومب�     ، طفرة يف العامل الخامس اليدن أو

                                                                                                      وجود أجسام مضادة مضادة للفوسفوليبيد

إذا كنت بحاجة اىل عملية جراحية أو كنت طريحة الفراش لفرتة طويلة.

إذا كنت تعان� او عانيت من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

.  

عالمة لحدوث أزمة قلبية ) أو نوبة نقص تروية عابرة (أعراض مؤقتة للسكتة الدماغية)؛

اذا كنت تعان� من إحدى األمراض التالية قد تحفز مخاطر خثار وريدي:

- داء السكري  الحاد مع إصابة األوعية الدموية.

- ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع مستويات الدهون يف الدم (الكوليسرتول أو الدهون الثالثية)

-مرض فرط الهوموسيستي� يف الدم

.  

إذا كنت تعان� أو عانيت من التهاب البنكرياس.

إذا كنت تعان� أو عانيت من مرض كبدي مع عدم اعتدال وظائف الكبد.

إذا كنت تعان� أو عانيت من ورم كبدي.

إذا كانت الكىل ال تعمل بشكل جيد ( فشل كلوي).

إذا كانت لديك سوابق أو شكوك لإلصابة برسطان الثدي أو رسطان األعضاء التناسلية.

إذا كان لديك نزيف مهبيل غ¼ مفرس.

 إ

وهذا Õكن أن يظهر عرب الحكة، الطفح الجلدي أو تورم.

 احتياطات االستع�ل،تحذيرات خاصة:

 يف بعض الحاالت، قد تحتاج� إىل اتخاذ احتياطات معينة عند استخدام صانيا  قرص مغلف أو غ¼ها

الطبيب. قبل  من  منتظمة  متابعة  إىل  تحتاج�  قد  الفم.  املركبة عن طريق  الحمل  منع  وسائل    من 

استرشي أيضا الطبيب يف حالة حدوث الحاالت التالية قبل اخذ صانيا  قرص مغلف:

 

 

 

 

  

االضطراب. زيادة شحوم الدم مرتبطة مع زيادة خطر التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).

.

.

يجب عليك  ان تسأيل الطبيب  بعد الوالدة عن الوقت الذي Õكنك فيه اخذ صانيا  قرص مغلف .

إذا كان لديك التهاب يف األوردة املوجودة تحت الجلد (التهاب الوريد الخثاري السطحي).

 

رسطان الثدي عندها .

إذا كان لديك مرض الكبد أو املرارة.

إذا كنت مصابة بداء السكري.

يف حالة اكتئاب.

إذا كان لديك مرض الرصع.

  

)  رقاص  سيدنهام الحمل  الحميل( طفح جلدي خالل فرتة  الهربس  البورف¼يا،   مرض دموي يدعى  

(مرض عصبي مصحوب بظهور مفاجئ لحركات غ¼ منضبطة للجسم).

إذا عانيت أو تعان� من الكلف (بقع بنية ذهبية خاصة عىل الوجه، تسمى "قناع الحمل").

 فيف هذه الحالة، يجب تجنب التعرض املبارش ألشعة الشمس أو األشعة فوق البنفسجية.

 

 عىل هرمون االسرتوج�  أعراض الو ذمة الوعائية . يف حالة ظهور األعراض التالية :تورم الوجه و اللسان

و/أو البلعوم أو يف حالة صعوبة البلع أو ظهور رشى مرتبط بصعوبة يف التنفس، راجعي الطبيب فورا.

صانيا  قرص مغلف و الخثار:

 الجلطة الدموية:

من املهم أن تأخذي يف االعتبار أن املخاطر الكلية للجلطة الدموية الضارة لصانيا  قرص مغلف ضعيفة

 خثار وريدي:

بعض يف  تفاقمه  Õكن  ولـكن  ضعيف،  هو  مغلف  قرص  بصانيا   املرتبط  الوريدي  الخثار  خطر   إن 

الحاالت:

إذا كان لديك زيادة شديدة يف الوزن.

 

سن 50عاما ). يف هذه الحالة، قد تكوø تعان� من اضطراب ورا÷ لتخ� الدم.

 إ

 أو إذا كانت رجلك مثبتة ( مثال الجص) قد يستلزم ذلك التوقف عن تناول  صانيا  قرص مغلف لعدة

أسابيع قبل الجراحة و / أو يف حال إنعدام الحركة.

 إذا كان يجب التوقف عن استخدام صانيا   قرص مغلف، اسأيل طبيبك عن الوقت الذي Õكنك فيه

إعادة استخدامه.

35 سنة فÐ فوق). م

إذا كنت قد أنجبت يف األسابيع السابقة.

كلÐ توفرت هذه الحاالت، كلÐ زاد خطر اإلصابة بتجلط الدم.

 السفر الجوي (  4  ساعات) قد يزيد بشكل مؤقت من مخاطر تجلط الدم، وخاصة إذا كان لديك

بالفعل بعض العوامل األخرى املدرجة.

 خثار رشيا�:

العوامل التي تزيد من خطر تجلط الدم يف الرشيان:

 من املهم أن نالحظ أن خطر اإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية املتعلقة باستخدام صانيا

قرص مغلف ضعيف جدا ولكن Õكن أن يزيد:0

35 سنة). م

 

 املستحسن التوقف عن التدخ�. إذا كنت غ¼ قادرة عىل اإلقالع عن التدخ� وكنت فوق سن 35 عاما،

فإن طبيبك قد ينصحك باستخدام أسلوب مختلف من وسائل منع الحمل.

.

إذا كان لديك ارتفاع  يف ضغط الدم .

(50

إذا كان هذا هو الحال، فإن خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية قد يكون كب¼ 

 إ

الثالثية).

إذا كان لديك الصداع النصفي، وخاصة الصداع النصفي مع هالة.

؛.

.

 إذا تراكمت هذه الحاالت أو إذا كان أحدها شديدا بشكل خاص، قد يكون خطر اإلصابة بجلطة الدم

أكرب.

 صانيا  قرص مغلف و الرسطان:

 رسطان الثدي هو أك� شيوعا عند النساء اللواû يتناولن حبوب منع الحمل بدون معرفة ما إذا كان هذا

 العالج هو السبب. عىل سبيل املثال، قد يتم الكشف عن املزيد من األورام عند النساء اللواû يتناولن

 حبوب منع الحمل  املركبة ألنهن يف كث¼ من األحيان يفحصون  بعناية من قبل الطبيب. هذا اإلختالف

يختفي تدريجيا بعد  التوقف عن  تناول حبوب منع الحمل.

 ظهور أورام الثدي يصبح تدريجيا أقل بعد التوقف عن اخذ  حبوب منع الحمل الهرمونية. ومن املهم

القيام بفحص منتظم للثدي، يف  حالة ظهور انتفاخ مريب عىل مستوى الثدي ، راجعي طبيبك.

ûيف حاالت نادرة، لوحظ ظهور أورام كبدية حميدة و نادرا جدا أورام كبدية خبيثة لدى النساء اللوا 

يتناولن حبوب منع الحمل. استش¼ي طبيبك إذا أحسست بأý شديد مفاجئ يف البطن.

 نزيف ب¤ فرتات الحيض:

أسبوع (نزيف خارج  نزيف غ¼ متوقع  اخذ صانيا قرص مغلف Õكن حدوث  األوىل عند  األشهر   يف 

 االنقطاع ) إذا استمر النزيف لعدة أشهر أو إذا ظهر بعد عدة أشهر، يتع� عىل الطبيب إيجاد السبب.

 ماذا يتع¤ عليك القيام به إذا » تحييض خالل أسبوع االنقطاع:

 إذا تناولت كل األقراص بشكل صحيح، إذا ý يكن هناك قيء أو إسهال شديد و إذا ý تتناويل أدوية

أخرى ،فمن غ¼ املرجح أن تكوø حامل.

ý تحييض مرت� متتاليت�، فقد تكون� حامل، راجعي طبيبك فورا. ال تتناويل الصفيحة املوالية ما ý إذا 

 تتأكدي من عدم الحمل.

تناول أو استع�ل أدوية أخرى:

،إذا كنت تتناول� أدوية أخرى أو مستحرضات  اعلمي الطبيب الذي يصف لك صانيا  قرص مغلف 

عشبية.

 اعلمي أيضا أي طبيب أخر الذي يصف لك دواء آخر (أو الصيديل) انك تتناول� صانيا  قرص مغلف

 سينصحونك إذا كان من الرضوري اتخاذ تداب¼ إضافية ملنع الحمل (الوا قي الذكري) و إذا لزم األمر

تحديد املدة الالزمة.

.  

، فالبامات  توب¼امات،  هيدانتوين،  (مثل  الرصع  عالج  يف  املستخدمة  األدوية   ، األدوية  هذه   تشمل 

(مثل والسل  كاربامازيب�،اوكسكاربامازيب�)  الباربيتورات،  الفينيتوين،  الربÕيدون،   الموتريج�، 

 ريفامبيس�)، عوامل تغي¼ املناعة  (سيكلوسبورين)، والتهابات ف¼وس نقص املناعة البرشية (ريتوناف¼)

أو غ¼ه من األمراض املعدية (غريزيوفولف�)، والعالج باألعشاب نبتة سانت جون.

 

تستخدم� صانيا  قرص مغلف ، يجب عليك استشارة طبيبك أوال.

تردد زيادة  إىل  يؤدي  أن  Õكن  (وهذا  الرصع  مضاد  الموتريج�  أو  سيكلوسبورين،  املناعة   تغي¼ 

 النوبات).

أخربي طبيبك أو الصيديل إذا كنت تأخذين، قد أخذت مؤخرا أو قد تأخذي أدوية أخرى.

 التحاليل البيولوجية:

 إذا كنت بحاجة إىل فحص الدم، أخربي طبيبك أو فريق املخترب أنÿ تتناول� حبوب منع الحمل، ألن

هذه األدوية قد تؤثر عىل نتائج بعض االختبارات.

 الحمل و اإلرضاع:

 الحمل:

أن ، يجب  تأخذين صانيا  وانت  أصبحت حامال  إذا  الحمل.   ال يوصف صانيا  قرص مغلف يف حالة 

تتوقفي عن أخذه عىل الفور واتصيل بطبيبك.

 اإلرضاع:

عموما ال ينصح بتناول صانيا  خالل فرتة الرضاعة . استش¼ي طبيبك أو الصيديل قبل تناول أي دواء.

3-كيفية اخذ صانيا  قرص مغلف ؟ 

 تؤخذ حبة واحدة من صانيا   قرص مغلف  يوميا، إذا لزم األمر مع كمية صغ¼ة من املاء. Õكنك تناول

األقراص مع أو بدون الطعام، ولكن يجب أن تأخذي حبة كل يوم يف نفس الوقت من اليوم.

 تحتوي الصفيحة عىل 21 حبة. بجانب كل حبة ، طبع يوم من األسبوع . عىل سبيل املثال، اذا بدأت

 يجب قراءة هذه النرشة بتمعن قبل إستع�ل هذا الدواء, فهي تحتوي عىل معلومات

هامة لعالجكم.

يوم األربعاء، تأخذ قرص،         اتبعي اتجاه السهم حتى  تكميل 21 حبة.

 ثم توقفي عن تناول األقراص ملدة 7 أيام. خالل هذه األيام 7 بدون أقراص (وتسمى أسبوع التوقف أو

 االنقطاع) النزيف يجب أن يبدأ. هذا ما يسمى ب "نزيف الحرمان" وعادة ما يبدأ يف اليوم 2 أو 3 من

أسبوع االنقطاع.

 يف اليوم الثامن  بعد القرص األخ¼ من صانيا  قرص مغلف (أي، بعد انقطاع ملدة 7 أيام من األسبوع)

 ابد|  الصفيحة املوالية، حتى لوكان النزيف مستمر. وهذا يعني أن عليك أن تبدأ بالصفيحة املوالية

يف نفس اليوم من األسبوع، ودورتك الشهرية سوف  تحدث  يف  نفس اليوم من كل شهر.

 إذا كنت تستخدم�  صانيا  قرص مغلف بهذه الطريقة، فانك محمية أيضا من الحمل خالل 7 أيام التي

ال تأخذين فيها األقراص.

 متى يجب البدا بالصفيحة األوىل:

 

 الدورة (أي أول  يوم من الدورة الشهرية). إذا أخذت صانيا  يف أول  يوم من الدورة  فانك فورا محمية

تداب¼ وقائية الدورة، ولكن يجب عليك استخدام  اليوم -2 5 من  البدء يف  أيضا  الحمل. Õكنك   ضد 

إضافية (مثل: الواقي الذكري) ملدة 7 أيام األوىل.

 

 اليوم الذي ييل تناول آخر قرص من مانع الحمل السابق ( أو بعد آخر قرص غ¼ فعال من حبوب منع

 الحمل السابقة) . عند التغي¼ إىل حبوب منع الحمل املركبة ،حلقة مهبلية أو الصق  ، اتبعي إرشادات

الطبيب.

 

طعم أو نظام داخل الرحم ذو فعالية  بروجستينية):

 Õكنك التبديل يف أي يوم بالحقن عندما تكون الحقنة التالية بسبب الحبوب الربوجيستينية و الطعم

 أو النظام داخل الرحم يف يوم سحبه). ولكن يف كل هذه الحاالت، يجب استخدام تداب¼ إضافية وقائية

(مثل الواقي الذكري) ملدة 7 أيام األوىل من تناول الحبوب.

ب

  اتبعي نصيحة طبيبك.

ب

 بعد الوالدة، Õكنك البدا بآخذ أقراص صانيا ب� 21 و 28 يوم.

 إذا بدأت بعد اليوم 28 يجب عليك استخدام أسلوب وقا| (مثل الواقي الذكري) خالل السبعة أيام

األوىل من استخدام صانيا.

 إذا حصل جÐع بعد الوالدة قبل البدأ بأخذ صانيا  قرص مغلف(مرة أخرى) ، يجب عليك التأكد من

أنك لست حامال أو يجب انتظار الحيض املقبل.

 اتبعي تعليÐت الطبيب إذا كنت ال تعرف� متى ينبغي الرشوع يف تناول مانع الحمل.

 

استعÐل صانيا   أثناء الرضاعة الطبيعية. اقر| قسم "الرضاعة".

 اذا تناولت جرعة مفرطة من  صانيا  قرص مغلف

 ý يبلغ عن أي عواقب خط¼ة لدى تناول جرعة مفرطة من صانيا

 يف حالة اخذ عدة أقراص مرة واحدة قد يكون لديك أعراض الغثيان أو القيء. لدى الفتيات، Õكن

حصول نزيف مهبيل.

إذا تناولت جرعة مفرطة من صانيا أو اكتشفت أن طفل تناولها ، يجب استشارة الطبيب او الصيديل

 إذا نسيت تناول صانيا  قرص مغلف

12 ساعة، ال تقل فعالية منع الحمل. يؤخذ القرص املنيس فورا واستمري  

 يف تناول األقراص يف الوقت املعتاد.

الحمل، كلÐ زاد عدد األقراص 12 ساعة، Õكن أن تقل فعالية منع   

املنسية كلÐ زاد إحتÐل حدوث الحمل.

 خطر الحمل يزداد خاصة إذا كنت قد نسيت تناول األقراص يف بداية أو نهاية الصفيحة. لذلك، يجب

مراعاة القواعد التالية ( انظر أيضا الرسم البياø أدناه):

نسيان أكÄ من قرص من الصفيحة:

راجعي طبيبك.

نسيان قرص  واحد خالل االسبوع 1

 تناويل فورا  القرص املنيس ،حتى لو كان ذلك يعني تناول قرص� يف نفس الوقت . تناويل األقراص املوالية

،الواقي  يف نفس الوقت املعتاد واستخدمي احتياطات إضافية خالل 7 أيام املوالية عىل سبيل املثال 

 الذكري .إذا وقع جÐع يف األسبوع الذي سبق النسيان أو إذا كنت نسيت الرشوع يف الصحيفة املوالية

 بعد انتهاء فرتة  عدم اخذ األقراص ، يجب أن تدر^ أن هناك خطر وقوع الحمل. يف هذه الحالة، اتصيل

بطبيبك.

نسيان قرص واحد خالل األسبوع 2

 تناويل فورا القرص املنيس، حتى لو كان ذلك يعني تناول قرص� يف نفس الوقت. تناويل األقراص مرة

 أخرى يف نفس الوقت املعتاد.ليس من الرضوري اللجوء إىل موانع حمل إضافية حيث أن تأث¼ الفعالية

ال يقل يف هذه الحالة.

  نسيان قرص واحد خالل االسبوع 3

 Õكنك اختيار واحد من هذين االحتÐل�:

 1-تناويل فورا القرص املنيس حتى لو كان ذلك يعني تناول قرص� يف نفس الوقت. تناويل األقراص مرة

ب� توقف  دون  من  مبارشة  الثانية  الصحيفة  أقراص  تناول  يف  املعتاد.ارشعي  الوقت  نفس  يف   أخرى 

 الصفيحت�. من املرجح جدا ان تحدث الدورة الشهرية (نزيف ) يف نهاية الصفيحة الثانية و لكن Õكن

 أيضا ظهور بقع دم أو نزيف يف فرتة تناول الصحيفة الثانية.

 2-مكنك أيضا التوقف عن تناول أقراص الصفيحة واالنتقال مبارشة إىل فرتة التوقف لسبعة أيام (سجيل

املعتاد، قرصي مدة اليوم  الجديدة يف  بالصفيحة  البدأ  إذا كنت تريدين   .( القرص  تناول   يوم نسيان 

 التوقف إىل اقل من 7 أيام.

 

قد يعني انك حامل . يجب عليك استشارة الطبيب قبل البدء بتناول الصفيحة املوالية.

مايجب فعله يف حالة القيء او اإلسهال الشديد:

 اذا حدث قيء يف غضون 3-4 ساعات بعد تناول القرص او اذا كان لديك االسهال الشديد، هناك خطر

 يتمثل يف أن املواد الفعالة يف حبوب منع الحمل ال `تص بشكل كامل يف الجسم. الوضع مشابه لنسيان

 تناول القرص. بعد القيء أو اإلسهال ، يجب أن تأخذي قرص آخر من صفيحة احتياطية يف ارسع وقت

 ممكن .اذا كان ممكنا يف غضون 12 ساعة بعد الوقت املعتاد للتناول حبوبك. إذا ý يكن ذلك ممكنا

 أو مرت 12 ساعة، يجب عليك اتباع النصائح الواردة أعاله "إذا كنت قد نسيت أن تأخذي صانيا  قرص

 مغلف".

 إذا كنت ترغب¤ يف التوقف عن تناول صانيا  قرص مغلف:

 Õكنك التوقف عن تناول صانيا  يف أي وقت. إذا كنت ال تريدين أن تكوø حامال اسأيل طبيبك عن طرق

أخرى موثوق بها من وسائل منع الحمل

 4-اآلثار الجانبية املحتملة.

 مثل جميع األدوية، Õكن لهذا الدواء أن يسبب آثارا جانبية قد ال تظهر عىل الجميع. إذا الحظت آثار

 جانبية خاصة إذا كانت شديدة و مستمرة ،أو إذا الحظت تغ¼ات يف حالتك الصحية التي قد تكون

بسبب صانيا  ،اخربي طبيبك.

 هناك زيادة يف خطر جلطات الدم يف عروقك (الجلطات الدموية الوريدية) أو جلطات الدم يف الرشاي�

 (الجلطات الدموية يف الرشاي�)عند جميع النساء اللواû يتناولن موانع الحمل الهرمونية املركبة. ملزيد

 من املعلومات حول مختلف املخاطر املرتبطة باستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية املركبة، انظري

"القسم 2 "ما تحتاج� إىل معرفته قبل اخذ صانيا،  قرص مغلف

اآلثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر عىل 1 من  10 أشخاص):

الغثيان، حب الشباب، الصداع العدسات الالصقة، اضطرابات برصية،  ،العصبية، عدم تحمل   الصداع 

 النصفي، السمنة، احتقان  السوائل ، النزيف و Õكن ظهور بقع الدم ب� الدورات الشهرية يف األشهر

 األوىل ولكنه يتوقف طبيعيا عند تعود الجسم عىل صانيا . إذا استمرت هذه اآلثار،أو أصبحت شديدة

 أو تظهر مرة أخرى ، اتصيل بطبيبك. غياب أو انخفاض الحيض، أالم الثدي، وفقدان الرغبة الجنسية،

مزاج اكتئا?، هيجان.

اآلثار الجانبية الغÒ شائعة (قد تؤثر عىل 1 من 100 شخص):

الدهون الزائدة يف الدم، القيء، ارتفاع ضغط الدم.

اآلثار الجانبية النادرة (قد يؤثر عىل 1 من 1000 شخص):

جلطات الدم الضارة يف الوريد أو الرشيان، عىل سبيل املثال:

  -يف الساق أو القدم ، يف الرئة ، أزمة قلبية ،السكتة الدماغية ،أعراض مصغرة للسكتة الدماغية أو أعراض

 مؤقتة معروفة باسم نوبة نقص الرتوية العابرة          ، جلطات الدم يف الكبد ،املعدة / األمعاء ،الكىل

أو العين� . قد يكون خطر حدوث جلطة دموية أعىل إذا توفرت ظروف أخرى تزيد من الخطر.

 اضطرابات الكبد ،الجلد والنسيج تحت الجلد (الذئبة الحÐمية)، اضطرابات األذن الوسطى، حىص يف

 املرارة، واضطرابات التصبغ. Õكن أن يحدث هذا حتى إذا كنت تستخدم� صانيا  قرص مغلف لعدة

شهور. Õكن تخفيض هذه األعراض عن طريق تجنب الكث¼ من أشعة الشمس.

-تغي¼ات يف اإلفراز املهبيل .

اآلثار الجانبية النادرة جدا (قد يؤثر عىل 1 من 10.000 شخص):

ابات الحركة، وأمراض البنكرياس.

اء بعيدا عن متناول و مرأى األطفال.

 املواد الفعالة:

 للقرص الواحد

 السواغات:

هذا الدواء يف شكل  اقراص مغلفة . تحتوي العلبة عىل صفيحة واحدة ذات 21 قرص مغلف.

I ةÖقا    

18/11 H 062/285:رقم مقرر التسجيل

تاريخ مراجعة النرشة : فيفري 2019

صاحب مقرر التسجيل / املعبئ:

        ، املنطقة الصناعية باملا، حصة رقم 7 أ، 25000 قسنطينة- الجزائر  .

 بترصيح من سرتاجان

الصانع:

هوبت فارما مونسرت ج م ب ش – شليربوجنكامب 15 - 48159 مونسرت- أملانيا

N
02

SU
N

 3
81

نسيان عدة اقراص

يف الصفيحة
مراجعة الطبيب

نعم

هل مارست الجنس خالل

األسبوع السابق لنسيان الجرعة

تناويل القرص املنيس

إستعميل مانع من نوع حاجز

واقي ذكري)خالل 7 أيام املوالية

أكميل الصفيحة

تناويل القرص املنيس

أكميل الصفيحة

ال تحرتمي الفرتة من دون أقراص

ارشعي يف تناول الصفيحة املوالية

توقفي فوراعن تناول الصفيحة الحالية

ارسعي يف اسبوع التواتر الحر(ال تزيد

عن 7 أيام من إحتساب القرص املنيس).

ارشعي يف تناول الصحيفة املوالية

تناويل القرص املنيس

أكميل الصفيحة

ال

أو األسبوع 3

األسبوع 2
نسيان تناول قرص

ملدة تفوق 12 ساعة

األسبوع 1

UPC

"ME"

S CIII

(TIA)

<

ايثينيل اسرتاديول..................................................................................................... 20 ميكروغرام

جيستودين.............................................................................................................. 75 ميكروغرام

ست¼ات املغنيسيوم، بوفيدون، نشاء الذرة، الكتوز احادي التمييه.

طالء: بوفيدون، ماكروغول، التلك، كربونات الكالسيوم، السكروز، شمع مونتان غليكول

 سواغات ذات تأث¼ ملحوظ: الكتوز احادي التمييه 37.505 مغ/ قرص مغلف واحد،

سكروز19.660مغ/ قرص مغلف واحد.

 الشكل الصيدال� و املحتوى

ماهو صانيا ، قرص مغلف و محتوى العلبة الخارجي ؟

ضطر

 °30

ا

 5-كيفية حفظ صانيا  قرص مغلف.

م. يحفظ يف درجة حرارة ال تتجاوز 

يحفظ هذا الدو

ال تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية املذكور يف العلبة.

 6-محتوى العلبة و معلومات إضافية.

 قاÖة املواد الفعالة و السواغات:



Que contient cette notice :
1. Qu'est-ce que Sunya®  comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sunya®, comprimé 
enrobé ?
3. Comment prendre Sunya®  comprimé enrobé ?
4. Quels sont les e�ets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Sunya®  comprimé enrobé ?
6. Contenu de l’emballage et Informations supplémentaires.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce 
médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

les 21 comprimés aient été pris.

comprimé.

conseils de votre médecin.
-

Suivez les conseils de votre médecin.

Sunya® .

-
cer.

rubrique « Allaitement ».

Aucune conséquence grave n'a été rapportée suite à un surdosage en Sunya® 

Si vous oubliez de prendre Sunya® comprimé enrobé

n'est pas réduite. Prenez immédiatement le comprimé oublié et continuez à prendre 

risque que la protection contre la grossesse soit réduit.

Contactez votre médecin.

sans prise de comprimés, vous devez réaliser qu'il ya un risque de grossesse. Dans ce 
cas, contactez votre médecin.

précautions supplémentaires.

grossesse.

de commencer la plaquette suivante.

comprimés dans une 
plaquette                  

1 seul comprimé oublié 

Consultez votre 
médecin pour conseil

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Avez-vous eu des 

de la semaine précédant 
l’oubli ?

oublié 

suivants.

oublié 

oublié et 

période sans prise de 
comprimés 

la plaquette suivante

la plaquette

comprimé oublié

plaquette suivante

Non

Pour un comprimé

montan glycol.
 

 

      e e
Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés. Boîte de 1  

 enrobés 

c

Que  devez vous faire en cas de vomissements ou de diarrhée sévère

les conseils donnés ci-dessus "Si vous oubliez de prendre Sunya® comprimé enrobé".
Si vous souhaitez arrêter de prendre Sunya® comprimé enrobé

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des e�ets 

Sunya®, veuillez en parler à votre médecin.

«Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sunya® , comprimé 
enrobé ».
E�ets indésirables fréquents (pouvant a�ecter jusqu'à 1 personne sur 10):

troubles visuels, les nausées, l'acné, la migraine, le surpoids, les retenues de liquide, 
les saignements et les spottings entre vos menstruations peuvent parfois se produire 

E�ets indésirables peu fréquents (pouvant a�ecter jusqu'à 1 personne sur 100):

E�ets indésirables rares (pouvant a�ecter jusqu'à 1 personne sur 1 000):

plus d'informations sur les conditions qui augmentent le risque de caillots sanguin et 

de l'oreille moyenne, calculs biliaires, troubles de la pigmentation. Cela peut se 

E�ets indésirables très rares (pouvant a�ecter jusqu'à 1 personne sur 10.000):

 

le carton.

     grossesse.

     appelées pilules «combinées».

Avant de commencer un traitement par Sunya®  un interrogatoire sur vos 

pression artérielle sera mesurée et, si nécessaire, selon votre situation personnelle, 

e�et sur la température corporelle et sur la glaire cervicale.

organes ;

-
-

composants de ce médicament. Ceci peut se manifester par des démangeaisons, des 

Dans certaines situations, vous devez prendre certaines précautions lors de 
l'utilisation de Sunya comprimé enrobé ou tout autre contraceptif oral combiné ; il se 

également votre médecin en cas de survenue des  conditions suivantes  avant de 

du sein a été diagnostiqué ;

respirer.

Il est important de garder à l’esprit que le risque global d'un caillot sanguin nuisible 
du à Sunya® comprimé enrobé est faible.

coagulation sanguine ;

votre médecin à quel moment vous pourrez recommencer à l’utiliser ;

Plus vous cumulez ces situations, plus le risque d’apparition d’un caillot sanguin 
augmente.

listés.

-

seins, En cas de survenue d'une grosseur suspecte, contactez votre médecin.
Dans de rares cas, des tumeurs bénignes du foie, et plus rarement encore des 

Pendant les premiers mois que vous prenez Sunya® comprimé enrobé, vous pourriez 
-

Si vous avez pris correctement tous les comprimés, si vous n'avez pas eu de 

médicaments, il est peu probable que vous soyez enceinte.

Consultez immédiatement votre médecin. Ne commencez pas la plaquette suivante 

Indiquez également à tout autre médecin qui vous prescrira un autre médicament 

indiqueront si vous devez prendre des mesures contraceptives complémentaires 

prévenir une grossesse ou peuvent entraîner des saignements inattendus.

médecin d'abord.

ou pourrait prendre d'autres médicaments.

Grossesse :

vous tombez enceinte pendant que vous prenez Sunya®  comprimés enrobés, vous 

Allaitement :

déconseillée.

médicament.


	Epreuve SUNYA  13-02-2019.pdf (p.1-2)
	Epreuve SUNYA.pdf (p.3)

