
 Ф Е М О Д Е Н
Препарат за хормонална контрацепция

 ШЕРИНГ АД, ГЕРМАНИЯ

 Състав

 Календарна опаковка с 21 дражета, всяко от които съдържа 
0,075 mg гестоден и 0,03 mg етинилестрадиол.

 Свойства и индикации

 При правилно приложение на Фемоден се подтиска узряването на годна за 
оплождане яйцеклетка. Освен това, цервикалната слуз запазва своята плътност 
и така препятства проникването на сперматозоидите, а ендометриумът не се 
трансформира за нидация на оплодена яйцеклетка. Така противозачатъчният 
ефект на Фемоден се осигурява по няколко начина.

 Опаковка

 Календарната опаковка съдържа 21 дражета за 21 дни. Преди да продължи 
приема от следващата 21-дневна опаковка се прави 7- дневна пауза, в която 
дражета не се приемат. Върху опаковката за всяко драже е отбелязано за кой ден 
от седмицата е предвидено.

 Дозиране и приложение

 Преди приложението на Фемоден трябва да бъда направени основен 
общ и гинекологичен прегледи (вкл. на гърдите и цервикална цитонамазка). 
Трябва да се проследи внимателно фамилната анамнеза. Освен това трябва да 
бъдат изключени смущения в кръвосъсирването, когато някой в семейството 
още в млада възраст е имал тромбоемболийни заболявания (напр. тромбози на 
дълбоките вени, инсулт, сърдечен инфаркт). Бременност също трябва да бъде 
изключена.
 При продължително приемане на дражетата, на интервали от около 6 
месеца, да се правят профилактични контролни прегледи.

 Начало на приложението

 Изчакайте следващия менструален цикъл. Започнете с прием на дражетата 
от 1-ия ден на менструалния цикъл (=1-ия ден на кървенето).
 Извадете първото драже от гнездото, обозначено със съответния ден на 
седмицата (напр. „МО“ за понеделник), и го глътнете с течност, без сдъвкване. 
По кое време на деня ще се приемат дражетата е без значение, важно е това да 
става по едно и също време, най-добре след закуска или след вечеря.

 21 дни по 1 драже

 Всеки ден приемайте по 1 драже, следвайки посоката на стрелката до 
изчерпване на опаковката. Празните места ще Ви позволят да проверите дали не 
сте пропуснали да вземете дневното си драже.



 7 дневна пауза

 Когато са приети всички 21 дражета следва пауза от 7 дни, през която 2-4 
дни след приема на последното драже, настъпва кървене.

 Продължаване на приема

 След 7-дневната пауза продължава приема от следващата опаковка, 
независимо от това дали кървенето е спряло, както става обикновено или още 
продължава. Ритмичността на приемане на дражетата е лесна за запомняне: 
3 седмици се приемат дражетата, 1 седмица пауза и всяка нова опаковка се 
започва в същия ден от седмицата, както предишната.

 Моля, обърнете внимание:

 Контрацептивното действие започва от първия ден на приема и продължава 
и през 7-дневната пауза. Първият цикъл е малко скъсен, но всички следващи са 
по 4 седмици.
 Пропуски в приема, повръщане или чревни заболявания, много рядки 
индивидуални смущения в обмяната, както и едновременното продължително 
приемане на определени медикаменти (виж „Уведомете Вашия лекар....“) могат 
да намалят противозачатъчния ефект  (първи евентуални признаци: междинно 
кървене).
 Ако сте ползвали друг хормонален контрацептив или много скоро след 
раждане, или след аборт искате да започнете приемането наФемоден, първо се 
консултирайте с Вашия лекар.
 Лекуващият лекар трябва да прецени дали да се приема Фемоден по време 
на кърмене.

 Поведение при междуменструални кръвотечения.

 Ако през 3-те седмици, в които се приема Фемоден, настъпи извънредно 
кръвотечение, приемането не се прекъсва. Леките прокървявания спират почти 
винаги спонтанно. При силен кръвоизлив, наподобяващ нормална менструация, 
се посъветвайте с лекар.

 Поведение при липса на кървене

 Когато по изключение по време на паузата кървене не настъпи, употребата 
на препарата не трябва да продължава, а да се потърси консултация с лекар.

 Ако сте пропуснали определеното за деня драже

 Ако сте пропуснали да приемете дражето в обичайното време, това 
трябва да се навакса най-късно през следващите 12 часа. При пресрочване 
на обичайното време с повече от 12 часа, противозачатъчното действие през 
този цикъл вече не е сигурно. Въпреки това останалите дражета от започнатата 
опаковка ( без забравеното драже) трябва да се изпият в съответствие със 
схемата. В такива случаи се препоръчват допълнително нехормонални методи 
за контрацепция (с изключение на календарния метод по Knaus-Ogino и 
температурния метод) до изчерпване на опаковката. Забравените дражета не се 



приемат.
 След изчерпване на опаковката следва обичайната 7-дневна пауза, през 
която нормално трябва да настъпи кървене. Ако кървене не настъпи, преди да 
започнете нова опаковка се консултирайте с лекар.

 Спиране на препарата

 След спиране приемането на Фемоден, половите жлези възстановяват 
пълноценно функциите си и способността за забременяване е налице. Първият 
цикъл обикновенно е удължен с една седмица. Ако през следващите 2-3 месеца 
цикълът не се нормализира, посъветвайте се с лекуващия лекар.

 Странични ефекти

 В единични случаи се наблюдават главболие, стомашни оплаквания, 
гадене, напрежение в гърдите, повлияване на телесното тегло и либидото, както 
и депресивни настроения.
 Понякога при дълготрайно приложение при съответно предразположени 
жени могат да се появят кафеникави петна по лицето, което се благоприятства 
допълнително от продължителни слънчеви бани. Жени, които са така 
предразположени да избягват продължителното излагане на слънце.
 В отделни случаи е наблюдавана лоша поносимост към контактни лещи.
 Винаги, когато имате някакви особени оплаквания, се обръщайте към 
лекуващия лекар.

 Сигурност при повръщане и чревни разстройства

 Леките слабителни средства не намаляват противозачатъчното действие. 
При повръщане или чревни заболявания с разстройство                              
                               обаче не е сигурно дали ежедневно приеманото драже 
може да действа. В тези случаи противозачатъчната надеждност е съмнителна. 
Препоръчва се без да се прекъсва приемането на Фемоден за този цикъл, 
допълнително да се приложат други, нехормонални методи за контрацепция (с 
изключение на календарния метод по Knaus-Ogino и температурния метод).

 Противопоказания

 Бременност, тежки смущения на чернодробните функции, жълтеница 
или продължителен сърбеж при минала бременност, синдром на Dubin-John-
son, синдром на Rotor, предшестващи или активни тумори на черния дроб; 
предшестващи или активни тромбоемболийни заболявания на артериите или 
вените, както и при състояния които предразполагат към такива (напр. смущения 
в кръвосъсирването със склонност към образуване на тромби, определени 
сърдечни заболявания), сърповидна анемия, диагностициран, респ. лекуван 
рак на гърдата или ендометриума, тежък захарен диабет със съдови промени, 
нарушена мастна обмяна, Herpes gestationis от анамнезата, отосклероза с 
влошавания при минали бременности.

 Уведомете Вашия лекар.....

 ...когато са налице следните заболявания: захарен диабет, хипертония, 
разширени вени, отосклероза, мултиплена склероза, епилепсия, порфирия, 
тетания, хорея минор. При всички тези случаи, при предшестващ флебит, както и 



при предразположение към диабет, Фемоден трябва да се прилага само под строг 
лекарски контрол.
 ...когато страдате или сте страдали от някое от изброените в т. 
„Противопоказания“ заболявания. Когато не сте сигурни, че имате или сте имали 
някое от тези заболявания, консултирайте се с лекуващия  лекар.
 ...когато приемате редовно други медикаменти (напр. барбитурати, 
фенилбутазон, хидантоин, рифампицин, ампицилин), тъй като те могат да 
намалят действието на Фемоден. Нуждата от орални антидиабетни препарати или 
инсулин може да се промени.

 Показания за незабавно спиране на препарата:

 Главоболие, което за пръв път е мигреноподобно или което се 
появява по-често необичайно силно, внезапни сензорни смущения (напр. 
зрителни, слухови), първи признаци на тромбофлебит или тромбоемболийни 
прояви (напр. необичайни болки или отоци по краката, бодежи при дишане или 
кашлица с неясна етиология), болка и чувство на стягане в областта на гърдите, 
планови операции (6 седмици предварително), обездвижване (напр. след 
злополука). Във всички тези случаи съществува повишена опасност от тромбози. 
Други причини за прекъсване на лечението са: появата на иктер, хепатит, 
генерализиран пруритус, зачестяване на епилептични припадъци, значително 
повишаване на кръвното налягане, бременност.

 Специални указания

 Съвременното ниво на познание не може да изключи връзката на 
гестаген-естрогенната комбинация с повишения риск от венозни и артериални 
тромбоемболии. 
 По отношение на артериалните тромбози (напр. инсулт, сърдечен инфаркт) 
изглежда, че относителният риск се повишава, когато се съчетаят тютюнопушене, 
напредване на възрастта и комбинирани контрацептивни препарати.
 В редки случаи след прилагане на хормонални вещества, каквито 
съдържа Фемоден, са наблюдавани доброкачествени, а още по-рядко 
злокачествени чернодробни промени, които в отделни случаи са предизвикали 
животозастрашаващи интраабдоминални кръвоизливи. Затова лекарят трябва да 
бъде информиран за появата на необичайни смущения в епигастриума, които не 
отзвучават спонтанно след кратко време.
 По-подробна информация, необходима на лекуващия лекар се съдържа в 
научната литература.

 Опаковки

 21 дражета в календарна опаковка


