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efekt działania lamotryginy (leku stosowanego w leczeniu padaczki) może zostać zmniejszony i może być potrzebne dopasowanie dawek lamotryginy w celu kontroli ataków.

Leki zawierające ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) mogą powodować wzrost działania leku Cliovelle.
Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli aktualnie bierzesz
lub ostatnio brałaś jakieś inne leki, w tym także leki możliwe do kupienia bez recepty, leki ziołowe lub inne produkty naturalne.
Badania laboratoryjne
Jeśli będziesz poddawana badaniu krwi, poinformuj lekarza lub personel laboratoryjny o tym, że stosujesz Cliovelle, ponieważ lek ten
może wpłynąć na wyniki niektórych badań.
Ciąża i karmienie piersią
Cliovelle stosuje się wyłącznie u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Jeśli zajdziesz w ciąże przestań brać Cliovelle i skontaktuj się ze
swoim lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono żadnego wpływu leku na zdolność do prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
Cliovelle zawiera laktozę jednowodną
Nie powinny ich przyjmować pacjentki cierpiące na następujące
rzadkie schorzenia wrodzone: nietolerancja galaktozy, całkowity
niedobór laktazy lub złe wchłanianie glukozy-galaktozy.
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Jak stosować
lek Cliovelle

Cliovelle należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W
razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Twój lekarz prowadzący będzie przepisywał lecząc twoje objawy
najniższą konieczną dawkę leku i zalecał jej przyjmowanie przez jak
najkrótszy czas. Jeśli sądzisz, że zastosowana dawka jest zbyt lub niedostatecznie silna porozmawiaj z lekarzem.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę, nie robiąc przerw
między poszczególnymi opakowaniami (blistrami) leku. Najlepiej
przyjmować tabletki zawsze o tej samej porze dnia, popijając je dużą
ilością wody.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cliovelle
Jeżeli pacjentka zażyła za dużą dawkę tego leku, powinna
skontaktować się ze swoim lekarzem lub szpitalem w celu oceny ryzyka i uzyskania porady.
Jeżeli przez pomyłkę pacjentka zażyła dodatkową dawkę leku, mimo
tego następnego dnia należy wziąć normalną dawkę.
W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić
nudności i wymioty.
Pominięcie zastosowania leku Cliovelle
Jeśli pacjentka zapomni połknąć tabletkę, może to zrobić w ciągu
12 godzin od zwykłej godziny przyjmowania leku, w przeciwnym
razie należy pominiętą tabletkę wyrzucić i przyjąć następną tabletkę
o zwykłej porze następnego dnia.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku zabiegu chirurgicznego
Jeśli będziesz poddawana zabiegowi chirurgicznemu, poinformuj
chirurga o tym, że stosujesz Cliovelle. Może zaistnieć potrzeba przerwania stosowania Cliovelle na ok. 4 do 6 tygodni przed operacją,
aby obniżyć ryzyko skrzepu krwi (patrz rozdział 2, Skrzepy krwi w
naczyniach żylnych). Zapytaj swego lekarza kiedy możesz znowu
rozpocząć branie substancji Cliovelle.
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Możliwe działania
niepożądane

Jak każdy lek, lek Cliovelle może powodować działania niepożądane,
chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane
występują w większości w postaci łagodnej do umiarkowanej i nie
oznaczają konieczności przerwania terapii.

Następujące schorzenia są zgłaszane jako częściej występujące u kobiet stosujących HTZ w porównaniu z kobietami niestosującymi tej
terapii:
- rak piersi
- ponadnormalny rozrost lub rak śluzówki macicy (endometrial hyperplasia or cancer)
- rak jajnika
- skrzepy krwi w naczyniach żylnych nóg lub w płucach (venous
thromboembolism)
- choroba serca
- udar
- prawdopodobieństwo utraty pamięci jeśli terapię HTZ rozpoczęto
po 65 roku życia
Aby uzyskać więcej informacji o tych działaniach niepożądanych patrz rozdział 2.

Następujące działania uboczne zostały zgłoszone w przypadku innych HTZ:
- choroba pęcherzyka żółciowego
- różne choroby skórne:
• zmiany koloru skóry zwłaszcza twarzy lub szyi znane jako „plamy ciążowe” (chloasma – plamy barwnikowe)
• bolesne czerwonawe guzki na skórze (rumień guzowaty – erythema nodosum)
• wysypka z tarczo-kształtnymi zaczerwienieniami lub wrzodami
(rumień wielopostaciowy – erythema multiforme)
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć
o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych,
Ul. Jerozolimskie
Ząbkowska 41181 C
Al.
02-222
03-736 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić
więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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Jak przechowywać
lek Cliovelle

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym
dla dzieci.
Nie stosować leku Cliovelle po upływie terminu ważności podanego
na opakowaniu blistrowym i tekturowym pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników
na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się
już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
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Zawartość opakowania
i inne informacje

Co zawiera lek Cliovelle
- Substancjami czynnymi leku są: estradiol 1 mg w postaci estradiolu walerianianu oraz noretysteronu octan 0,5 mg.
- Ponadto lek zawiera: kopowidon, laktozę jednowodną, magnezu
stearynian i skrobię kukurydzianą.
Jak wygląda lek Cliovelle i co zawiera opakowanie
Białe, okrągłe, płaskie tabletki o średnicy 6 mm.
Opakowania blistrowe (opakowanie kalendarzykowe) zawierające
28, 30, 84 i 90 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2
12277 Berlin
Niemcy
Wytwórca:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Opelstrasse 2
78467 Konstanz
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić
się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Kadefarm Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 18, Sierosław
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 862 99 43
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
listopad 2013

W trakcie leczenia Cliovelle mogą wystąpić następujące działania
niepożądane:
Bardzo często
(więcej niż 1 przypadek na 10 osób)
Bolesność lub tkliwość uciskowa piersi. Krwawienia z pochwy.
Często
(mniej niż 1 przypadek na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100)
Grzybice w rejonach narządów rodnych lub zapalenie pochwy.
Zatrzymanie płynów w organizmie. Depresja lub pogłębienie już
istniejącej depresji. Bóle głowy, migrena lub pogorszenie istniejącej
migreny. Nudności. Bóle pleców. Obrzęki lub powiększenie piersi.
Nowotwory macicy (mięśniaki) bądź zaostrzenie lub nawrót nowotworów macicy. Obrzęki obwodowe (spuchnięte ręce i nogi).
Zwiększenie masy ciała.
Niezbyt często
(mniej niż 1 przypadek na 100 osób, ale więcej niż 1 na 1000)
Nadwrażliwość (reakcja alergiczna). Nerwowość. Zapalenie żył powierzchownych połączone z zakrzepami. Bóle, uczucie ucisku i dyskomfortu w brzuchu. Gazy, wzdęcia. Wypadanie włosów, hirsutyzm
(nadmierne owłosienie ciała i twarzy), trądzik. Świąd. Pokrzywka.
Skurcze w nogach.
Rzadko
(mniej niż 1 przypadek na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000)
Zakrzepy w płucach (patrz też rozdział 2: „Informacje ważne przed
zastosowaniem leku Cliovelle“). Zapalenie żył głębokich połączone
ze zakrzepami.
Bardzo rzadko
(mniej niż 1 przypadek na 10 000 osób)
Reakcje anafilaktyczne (nagłe, poważne, potencjalnie niebezpieczne
dla życia reakcje alergiczne).
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