
 TRI-REGOL® (ТРИ-РЕГОЛ®)
таблетки

Състав
6 жълти таблетки, които съдържат 0.05 мг levonorgestrel и 
0.03 мг ethinylestradiol
5 оранжеви таблетки, които съдържат 0.075 мг levonorgestrel и 
0.04 мг ethinylestradiol
10 бели таблетки, които съдържат 0.125 мг levonorgestrel и 
0.03 мг ethinylestradiol

Показания
Орална контрацепция. Функционални нарушения на менструацията, за 
регулиране на менструалния ритъм, дисменорея, при предменструален синдром 
регулира менструалния цикъл и проявява лечебен ефект. Като се отчита 
принципът на диференцирания подход при назначаването на противозачатъчни 
препарати, се оказва, че Три-Регол е най-подходящият орален противозачатъчен 
препарат за жени от уравновесен или слабо гестагенен фенотип.

Противопоказания
Състояние след прекаран хепатит, нарушена функция на черния дроб, 
анамнестични данни за тежка идиопатична жълтеница по време на бременност, 
холелитиаза, холецистит, хроничен колит, анамнестични данни за силен сърбеж 
по време на бременност, нарушена мастна обмяна.  Тежко органично заболяване 
на сърцето, високостепенна хипертония, тежка форма на захарен диабет, други 
ендокринни заболявания, засилена склонност към тромбози, анамнестични данни 
за мозъчно-съдови увреждания. Злокачествени тумори, преди всичко рак на 
гърдата и половите органи. Сърповидноклетъчна анемия, хронична хемолитична 
жълтеница, тетания, синдром на Dubin-Johnson и Rotor. Кърмене, непоносимост 
към препарата.

Дозировка
Приемането на препарата трябва да започне на 5-ия ден от менструалния цикъл 
(като се брои от първия ден на менструалното кръвотечение) и продължава 21 
дни. Приема се по 1 таблетка всеки ден в едно и също време, по възможност 
вечер. След това се прави 7-дневна пауза, по време на която се появява 
менструалноподобно кръвотечение поради преустановяване на препарата. 
Независимо от вида и продължителността на кръвотечението, в деня след 
7-дневния интервал може да се пристъпи към следващия 21-дневен курс. 
Посоченият начин за приемане на препарата може да продължава дотогава, 
докато е необходимо предпазване от забременяване или регулиране на цикъла. 
При редовен прием противозачатъчният ефект обхваща и 7-дневната пауза.
Съставът на таблетките с различен цвят е различен. Курсът трябва да започне 
с приемането на жълтите таблетки, да продължи с оранжевите и да завърши 
с белите таблетки. Правилният ред, по който следва да се извърши приема, е 
посочен с цифри на обратната страна на опаковката.
В случай, че се пропусне приемането на таблетка в определеното време, трябва 
да се вземе допълнително в най-кратък срок. Потискането на овулацията не може 
да се счита гарантирано, ако между приема на две таблетки изминат повече от 
36 часа. За проявяването на контрацептивния ефект е необходимо определено 
време, ето защо сигурно противозачатъчно действие настъпва едва от втория 



приемен цикъл. При приложението на препарата се запазват фазовите промени 
в маточната лигавица, поради което той е подходящ, както за млади нераждали 
жени, така и за жени на средна възраст. Лечебното приложение се основава на 
други принципи.

Нежелани лекарствени реакции
В началото на курса е възможно да се появят стомашно-чревни оплаквания, 
напрежение на гърдите и гадене, които при непрекъснат прием обикновено 
преминават или намаляват. Може да настъпи увеличаване или намаляване на 
телесното тегло. Необходимо е съобразяване с промените в глюкозния толеранс. 
Възможно е да се появят главоболие, променливо настроение, отпадналост, 
кожни обриви, спазми в мускулите на подбедрицата, промени в либидото.
Възможната поява на оскъдно петнисто кръвотечение по време на курса 
не е основание за прекратяване приемането на препарата. При по-силно 
кръвотечение трябва да се прекрати приема на таблетките и да се проведе 
консултация с гинеколог. В зависимост от резултата може да се пристъпи към 
следващия 21-дневен курс на 5-ия ден от началото на кръвотечението. Появата 
на обилни и петнисти кръвотечения намалява в течение на следващите курсове с 
Три-Регол, а по-късно обикновено напълно изчезва. 

Приемането на препарата трябва да се прекрати при:
- поява на тромбоза, емболия, тромбофлебит
- мозъчно-съдови нарушения
- инфаркт на миокарда
- тромбоза на ретината
- влошаване на зрението, екзофталм, диплопия
- често повтарящо се тежко продължително главоболие
- продължителни тежки хронични заболявания от друг характер.

Лекарствени взаимодействия
Ефективността на препарата може да бъде отслабена (поява на обилно 
кръвотечение) или напълно преустановена под влияние на някои едновременно 
приемани лекарства-ензимни индуктори като рифампицин, производни на 
фенобарбитала, фенитоин, широкоспектърни антибиотици, сулфонамиди, 
производни на пиразолона).

Предупреждение
Повишено внимание се изисква при варикозно заболяване, епилепсия,  
хипертония, психични заболявания, съпроводени с депресия, лека форма на 
захарен диабет, миома на матката с големи размери, мастопатия, възраст над 40 
години. Пушенето може да учести появата и да усили тежестта на страничните 
ефекти. Във връзка с много ниското съдържание на хормони в таблетките, при 
диария и повръщане противозачатъчният ефект може временно да изчезне 
поради затруднената резорбция на препарата. Ето защо при назначаване на Три-
Регол е необходимо да се вземат под внимание всички съпътстващи заболявания, 
протичащи с повръщане и диария. Упоритата хронична диария или повръщане 
налагат прекратяването на приема и преминаването към друг традиционен 
противозачатъчен метод. За предпазване на плода при планирана бременност 
се препоръчва прекратяване на приема на таблетките 3 месеца предварително и 
преминаване към друг, нехормонален метод на контрацепция. 
При продължителни заболявания и преди по-обширни хирургични интервенции, 
както и във връзка с продължителна имобилизация, се препоръчва приемането на 
препарата да се преустанови (6 седмици преди планирана операция).



Опаковка
3 блистера по 21 таблетки

Производител
Химически завод Гедеон Рихтер АД
Будапеща - Унгария


