
 ТРИНОВУМ®
трифазен орален контрацептив

 СЪСТАВ: опаковката за един месец се състои от 21 таблетки:
7 бели таблетки, всяка съдържаща 0.5 мг норетистерон и 0.035 мг 
етинилестрадиол
7 светло розови талетки, всяка съдържаща 0.75 мг норетистерон и 0.035 мг 
етинилестрадиол
7 оранжеви таблетки, всяка съдържаща 1.0 мг норетистерон и 0.035 
етинилестрадиол

 ДЕЙСТВИЕ: Основният механизъм на действие на компонентите на Триновум 
е подтискане на овулацията, чрез инхибиране на освобождаващите фактори на 
хипоталамуса.

 ПОКАЗАНИЯ: предпазване от нежелана бременност; регулация на месечния 
цикъл

 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 1. През първия ден от менструалното кървене се взима бялата таблетка, 
маркирана за този ден от сектор 1. Продължава се с взимане на бели таблетки 
всеки следващ ден от седмицата, докато свършат.
 2. След това се взимат розовите таблетки от сектор 2. Започва се с розова 
таблетка за съответния ден и се продължава с по една розова таблетка на ден до 
свършването им.
 3. Най-накрая се взимат оранжевите таблетки от сектор 3. Започва се с 
оранжева таблетка, която отговаря за съответния ден и се продължава така до 
свършване на всички оранжеви таблетки.
 След свършване на опаковката се изчакват 7 дни, преди да се започне нова 
опаковка от 21 таблетки, независимо от това, дали е спряло кървенето или не.
 Таблетките са ефективни, когато се взимат по едно и също време всеки ден.
 В случай че пациентката пропусне да вземе таблетка в обичайното време, 
това трябва да стане в рамките на 12 часа.
 В случай, че са минали повече от 12 часа или са пропуснати повече от 
1 таблетки, режимът на взимане се продължава, като се оставя пропуснатата 
таблетка, за да се избегне преждевременно кървене. За останалото време от 
цикъла трябва обаче да се използва друг механичен метод за предпазване от 
бременност.

 СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ:
 След раждане или аборт, Триновум трябва да се приема от деня на първото 
спонтанно менструално кървене. По предписание таблетките могат да се взимат 
и по-рано (7 дни след раждането или аборта). В този случай пациентката трябва 
да използва допълнителен метод за предпазване от бременност през първите две 
седмици от приемането на Триновум.
При повръщане или диария, таблетките може да не са достатъчно ефективни, 
тъй като е възможно трудно постигане на 4 часа време на задържане в стомаха, 
необходимо за пълна резорбция.
 Оралните контрацептиви могат да повлияят количеството и качеството 
на млякото. Ниско дозираните контрацептиви, от рода на Триновум, е твърде 
вероятно да не оказват влияние върху кърмачето, но независимо от това, 



кърмачката не би трябвало да ги използва.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
• тромбофлебит или тромбемболични нарушения;
• мозъчно-съдови заболявания, слероза, миокарден инфаркт, анемия;
• доказан или подозиран карцином на гърдата, ендометриума или други 
естроген зависими неоплазми;
• генитално кървене с неизвестен произход;
• доказана или подозирана бременност, кърмене;
• доброкачествени или злокачествени чернодробни тумори; нарушена 
чернодробна функция; данни за жълтеница или пруритус по време на 
бременност;
• херпес гестационис;
 
  ВНИМАНИЕ:
  Използването на орални контрацептиви се свързва с повишен риск 
от тромбемболия, инфаркт на миокарда, нарушения в зрението, високо кръвно 
налягане, заболявания на жлъчните пътища и др. Този риск се увеличава с 
напредване на възрастта, особено при жени пушачки. Затова е необходимо 
жените над 30 години, използващи орални противозачатъчни препарати да не 
пушат.
  Приемането на противозачатъчни таблетки в ранна бременност може 
да доведе до увреждания на плода.
  Необходим е по-чест контрол при пациентки със следните 
заболявания: чернодробни или бъбречни; високо кръвно налягане; задръжка на 
течности; захарен диабет; намалена глюкозна поносимост; бронхиална астма; 
депресия; епилепсия; варикоза; заболявания на жлъчните пътища; фибромиома 
утери.
  Следните състояния изискват незабавно прекратяване на приема на 
Триновум: 
• доказана или подозирана бременност;
• поява на силно главоболие, подобно на мигрена;
• нарушения в зрението и слуха;
• признаци на тромбофлебит;
• епилептични пристъпи и/или увеличаване на конвулсиите;
• жълтеница и/или пруритус на цялото тяло;
• забележимо покачване на кръвното налягане;
• забележимо увеличаване на съществуваща миома;
• увеличаване на черния дроб със съмнения за поява на чернодробни тумори;
• продължително залежаване - напр. след злополука или хирургическа 
намеса;
 
  СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: възможна, макар и рядко, поява на нежелани 
ефекти:
• гастроинтестинален тракт - гадене, повръщане;
• ЦНС - главоболие, мигрена, депресия;
• гърди - усещане за напрегнатост, увеличаване, секреция;
• кожа - хлоазма, алергични реакции, загуба на коса;
• очи - дразнене при употреба на контактни лещи;
• черен дроб - пруритус, холестатична жълтеница;
• урогенитален тракт - кървене, зацапване, аменорея, вагинална кандидоза, 
ерозия на цервикалния канал;
• промяна в телесното тегло, промяна в либидото;



• при поява на кървене извън менструалния цикъл, приема на Триновум 
трябва да продължи. Ако кървенето не спре, е необходима диагностика и 
изключване на органични причини за това. Същото се отнася и до зацапването, 
което се получава на различни интервали при отделните цикли или за първи 
път след продължителна употреба. Ако не се появи менструално кървене, е 
необходимо да се изключи евентуална бременност преди започване на следващия 
курс с Триновум.

 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
 Намалена контрацептивна ефективност на Триновум може да се наблюдава 
при едновременно приемане с рифампицин, барбитурати, антиепилептични 
средства, ампицилин, тетрациклин, гризеофулвин и фенилбутазон. Кървене 
извън менструалния цикъл може да бъде първият признак за това. В такива 
случаи е необходимо да се използват други методи за предпазване от 
забременяване.

 ПРЕДОЗИРАНЕ: 
 Не се наблюдава остра интоксикация при употреба на Триновум.

 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА:
 Опаковки от по 21 таблетки и 3 х 21 таблетки

 СЪХРАНЕНИЕ: 
 Съхранява се при стайна температура 

 СРОК НА ГОДНОСТ: 
 3 години

 ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
 CILAG LTD Schaffhausen, Швейцария


