
 RIGEVIDON®(РИГЕВИДОН®)
таблетки

Състав
Всяка таблетка съдържа 0.15 мг levonorgestrel и 0.03 мг ethinylestradiol.

Действие
Комбиниран орален контрацептивен препарат, чието действие се основава на 
потискане на овулацията. След преустановяване употребата на препарата не се 
наблюдават неблагоприятни ефекти при бъдеща желана бременност.

Показания
Орална контрацепция. 
Препаратът има лечебен ефект при дисфункционални маточни кръвотечения, 
интерменструални болки и дисменорея. Диференцираният подход изисква 
препаратът да се препоръчва като най-подходящ за жени с балансиран или леко 
изразен естрогенен фенотип.

Противопоказания
Бременност, състояние след хепатит, нарушение на чернодробните функции; 
тежка идиопатична жълтеница по време на бременност, холелитиаза, холецистит, 
хроничен колит, анамнестични данни за тежък пруритус по време на бременност 
и нарушение на мастната обмяна. 
Тежки органични сърдечни заболявания, високостепенна хипертония, тежка 
форма на захарен диабет, други ендокринни заболявания, повишена склонност 
към тромбози, мозъчно-съдови нарушения в анамнезата. Злокачествени 
новообразувания, предимно тумори на млечните жлези и половите органи.
Сърповидноклетъчна анемия, хронична хемолитична анемия, тетания, синдроми 
на Dubin-Johnson и Rotor, лактация и прояви на непоносимост.

Дозировка
Приемането на таблетките следва да започне от 5-ия ден на менструалния цикъл 
(като се брои от първия ден на менструалното кръвотечение) в продължение на 
21 дни. Приема се по една таблетка дневно, по възможност в едно и също време, 
за предпочитане вечер преди лягане. След това се прави пауза от 7 дни, през 
която се появява менструалноподобно кървене поради спирането на препарата. 
Независимо от появата и продължителността на кървенето, следващият 21-
дневен курс започва веднага след едноседмичното прекъсване. Тази схема на 
дозиране продължава, докато е необходимо предпазване от бременност.
Когато се прави преход от препарат с по-високо хормонално съдържание, 
приемът на таблетките трябва да се прекъсне за 1 месец или да започне от 1-ия 
ден на първия цикъл. След това препаратът се приема според нормалната схема. 
Преходът от друг контрацептив към Ригевидон е обикновено лек. Инцидентните 
кръвотечения може временно да се усилят, но с по-нататъшното непрекъснато 
приемане на препарата отзвучават спонтанно. Когато таблетките се вземат 
редовно, контрацептивният ефект е гарантиран и по време на едноседмичния 
интервал. Ако по някаква причина бъде пропусната таблетка, трябва да се вземе 
допълнително, колкото е възможно по-бързо. Потискането на овулацията не може 
да се счита за сигурно, ако между приемането на две таблетки има интервал 
повече от 36 часа. За терапевтични цели се използват други индивидуални 
схеми. 



Нежелани лекарствени реакции
В началото на употребата могат да се появят: стомашно-чревен дискомфорт, 
гадене и напрежение в гърдите, които обикновено намаляват или изчезват в 
хода на приложението. Възможно е да се намали или повиши телесното тегло. 
Наблюдават се понякога промени в глюкозната поносимост. Могат да се появят 
главоболие, емоционална лабилност, екзантема, крампи на мускулите на 
подбедрицата и промени в либидото. Лекото петнисто кръвотечение не налага 
спирането на препарата. При силно кръвотечение обаче гинекологичният преглед 
е задължителен.
В зависимост от резултата от изследването новият 21-дневен курс може да 
започне на 5-ия ден от кървенето. Случаите на оскъдно и обилно кръвотечение 
намаляват или изчезват напълно по време на следващите курсове.

Използването на препарата се преустановява при:
- бременност;
- тромбози, емболия, тромбофлебит;
- мозъчно-съдови смущения;
- инфаркт на миокарда;
- тромбоза на ретината;
- нарушено зрение, екзофталм и диплопия;
- повтарящо се продължително главоболие;
- в случай на други тежки хронични заболявания.

Лекарствени взаимодействия
Ензим-индуциращите лекарства (като рифампицин, фенобарбиталови 
производни, фенитоин, широкоспектърни антибиотици, сулфонамиди и 
пиразолонови производни) могат да намалят (поява на кръвотечение)
или да премахнат контрацептивното действие на препарата.

Предупреждение
При наличие на разширени вени, епилепсия, повишено кръвно налягане; 
психични нарушения, съпроводени от депресия; лека форма на захарен диабет, 
миома на матката, мастопатия и след 40-годишна възраст препаратът трябва 
да се прилага внимателно. Пушенето може да увеличи честотата и тежестта 
на страничните ефекти. Цитологично изследване следва да се прави веднъж 
годишно.
При диария и/или повръщане контрацептивният ефект може да бъде намален или 
да изчезне напълно в резултат на недостатъчна резорбция. При предписването 
на препарата трябва да се имат предвид налични заболявания, съпътствани от 
диария и/или повръщане. 
В случаите на хронична диария или повръщане препаратът трябва да се спре и 
да се ползват други традиционни контрацептивни методи. 
За предпазване на плода при желана бременност препаратът се спира 3 месеца 
предварително и се ползват други нехормонални контрацептивни методи. В 
случай на хронични заболявания и при обширни хирургични намеси, както 
и при продължителна имобилизация, употребата на препарата трябва да се 
преустанови.

Опаковка
3 блистера по 21 таблетки
Производител
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Будапеща - Унгария


