
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UĩYTKOWNIKA 
 

Yasmin, 0,03 mg + 3,00 mg, tabletki powlekane 
(Ethinylestradiolum  + Drospirenonum) 

 
NaleĪy zapoznaü siĊ z treĞcią ulotki przed zastosowaniem leku. 
x NaleĪy zachowaü tĊ ulotkĊ, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytaü. 
x NaleĪy zwróciü siĊ do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 
x Lek ten zostaá przepisany ĞciĞle okreĞlonej osobie i nie naleĪy go przekazywaü innym, gdyĪ moĪe 

im zaszkodziü, nawet jeĞli objawy ich choroby są takie same. 
x JeĞli nasili siĊ którykolwiek z objawów niepoĪądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 

niepoĪądane nie wymienione w ulotce, naleĪy powiadomiü lekarza lub farmaceutĊ. 

 
 
Spis treĞci ulotki: 
1. Co to jest lek Yasmin i w jakim celu siĊ go stosuje 
2. Informacje waĪne przed zastosowaniem leku Yasmin 
3. Jak stosowaü lek Yasmin 
4. MoĪliwe dziaáania niepoĪądane 
5. Jak przechowywaü lek Yasmin 
6. Inne informacje 
 
 
1. CO TO JEST LEK YASMIN I W JAKIM CELU SIĉ GO STOSUJE  
 
Lek Yasmin jest záoĪonym doustnym produktem antykoncepcyjnym. KaĪda tabletka zawiera dwa 
róĪne hormony. Są to: etynyloestradiol (estrogen) i drospirenon (progestagen).  
W czasie stosowania leku Yasmin zgodnie z zaleceniami wymienionymi w tej ulotce, 
prawdopodobieĔstwo zajĞcia w ciąĪĊ jest bardzo maáe. 
 
NaleĪy pamiĊtaü, Īe lek Yasmin, podobnie jak inne záoĪone doustne produkty antykoncepcyjne, nie 
chroni przed zakaĪeniem wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drogą páciową. 
 
Wskazania do stosowania 
 
Zapobieganie ciąĪy. 
 
 
2. INFORMACJE WAĩNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YASMIN  
 
ZáoĪonych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie naleĪy zaĪywaü jeĪeli wystĊpuje 
którykolwiek ze stanów opisanych poniĪej. JeĪeli którykolwiek z podanych stanów wystąpi po raz 
pierwszy podczas stosowania záoĪonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, naleĪy natychmiast 
przerwaü jego przyjmowanie i powiadomiü lekarza. Lekarz moĪe doradziü inny typ tabletek lub 
caákowicie odmienną (niehormonalną) metodĊ. 
 
KaĪdego roku, okoáo 1 na 100 kobiet prawidáowo stosujących záoĪone doustne produkty 
antykoncepcyjne zachodzi w ciąĪĊ. Liczba ta moĪe ulec zwiĊkszeniu w przypadku pominiĊcia tabletek 
lub nieprawidáowego ich stosowania. 
 
Kiedy nie stosowaü leku Yasmin 
x jeĪeli wystĊpuje nadwraĪliwoĞü na etynyloestradiol lub drospirenon bądĨ którykolwiek ze 

skáadników leku Yasmin; 
x jeĪeli w przeszáoĞci wystĊpowaáy lub obecnie wystĊpują zaburzenia zakrzepowe lub zakrzepowo-

zatorowe Īyá lub tĊtnic (np. zakrzepica Īyá gáĊbokich, zatorowoĞü páucna, zawaá miĊĞnia 
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x jeĪeli w przeszáoĞci wystĊpowaáy lub obecnie wystĊpują objawy zwiastunowe zakrzepicy (np. 
przemijający napad niedokrwienny mózgu, dáawica piersiowa); 

x jeĪeli wystĊpowaáy migreny, którym towarzyszyáy np. zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, 
drĊtwienie lub niedowáad czĊĞci ciaáa; 

x jeĪeli wystĊpuje cukrzyca ze zmianami naczyniowymi; 
x jeĪeli wystĊpuje powaĪny czynnik ryzyka lub wiele czynników ryzyka zakrzepicy Īylnej bądĨ 

tĊtniczej; 
x jeĪeli w przeszáoĞci wystĊpowaáo lub obecnie wystĊpuje zapalenie trzustki ze zwiĊkszonym 

stĊĪeniem triglicerydów (táuszczów) we krwi; 
x jeĪeli w przeszáoĞci wystĊpowaáa lub obecnie wystĊpuje ciĊĪka choroba wątroby (do momentu 

powrotu wyników prób czynnoĞciowych wątroby do prawidáowych wartoĞci); 
x jeĪeli wystĊpuje ciĊĪka lub ostra niewydolnoĞü nerek; 
x jeĪeli w przeszáoĞci wystĊpowaáy lub obecnie wystĊpują áagodne bądĨ záoĞliwe nowotwory 

wątroby; 
x jeĪeli stwierdzono obecnie lub w przeszáoĞci nowotwór hormonozaleĪny (nowotwór piersi lub 

narządów páciowych); 
x jeĪeli wystĊpują krwawienia z dróg rodnych, których przyczyny nie ustalono; 
x jeĪeli stwierdzono ciąĪĊ lub podejrzewa siĊ ciąĪĊ. 
 
JeĪeli jakikolwiek z wymienionych objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie przyjmowania leku 
Yasmin, lek naleĪy natychmiast odstawiü i zwróciü siĊ do lekarza. W tym czasie stosuje siĊ 
niehormonalne metody zapobiegania ciąĪy (patrz równieĪ „Uwagi ogólne”). 
 
Kiedy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü stosując lek Yasmin 
JeĪeli stosuje siĊ doustne produkty antykoncepcyjne w którymkolwiek z wymienionych poniĪej 
przypadków, konieczna jest szczególna i systematyczna kontrola lekarska. Dlatego przed 
rozpoczĊciem przyjmowania leku Yasmin naleĪy poinformowaü lekarza o wystĊpowaniu: 
x naáogu palenia tytoniu, 
x cukrzycy, 
x otyáoĞci, 
x wysokiego ciĞnienia tĊtniczego krwi, 
x wady zastawkowej serca lub zaburzeĔ rytmu serca, 
x zapalenia Īyá powierzchownych, 
x Īylaków, 
x przypadków zakrzepicy, zawaáu miĊĞnia sercowgo lub udaru u bliskich krewnych, 
x migreny, 
x padaczki, 
x zwiĊkszonego stĊĪenia cholesterolu lub triglicerydów (táuszczów) we krwi (równieĪ w przeszáoĞci 

lub u bliskich krewnych), 
x raka piersi w bliskiej rodzinie, 
x choroby wątroby lub pĊcherzyka Īóáciowego, 
x choroby Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (przewlekáe choroby zapalne jelit), 
x tocznia rumieniowatego ukáadowego (SLE), 
x zespoáu hemolityczno-mocznicowego (zaburzenia krzepniĊcia krwi powodujące niewydolnoĞü 

nerek), 
x niedokrwistoĞci sierpowatokrwinkowej, 
x chorób, które wystąpiáy po raz pierwszy lub nasiliáy siĊ w czasie ciąĪy lub wczeĞniejszego 

stosowania hormonów steroidowych (np. utrata sáuchu, porfiria, opryszczka ciĊĪarnych, pląsawica 
Sydenhama), 

x przebarwieĔ skóry (Īóáto-brunatne zmiany pigmentowe, tzw. ostuda) obecnie lub w przeszáoĞci; 
naleĪy wówczas unikaü nadmiernej ekspozycji na sáoĔce lub promieniowanie ultrafioletowe. 

JeĞli którykolwiek z wymienionych powyĪej objawów wystĊpuje po raz pierwszy, nawraca lub nasila 
siĊ w czasie przyjmowania leku Yasmin, naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem. 
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Doustna antykoncepcja i zakrzepica 
 
Zakrzepica polega na powstawaniu zakrzepów, które mogą zamykaü naczynie krwionoĞne. Zakrzepica 
wystĊpuje czasem w Īyáach gáĊbokich koĔczyn dolnych (zakrzepica Īyá gáĊbokich koĔczyn dolnych). 
W przypadku oderwania siĊ fragmentu zakrzepu z miejsca, w którym powstaje, moĪe dojĞü do 
zablokowania tĊtnic w páucach i tzw. zatorowoĞci páucnej. Zakrzepica Īyá gáĊbokich wystĊpuje 
rzadko; dochodzi do niej nawet wówczas, gdy nie stosuje siĊ leku, np. w czasie ciąĪy. Ryzyko 
zakrzepicy jest wiĊksze u kobiet stosujących leki hormonalne niĪ u pozostaáych, ale nie tak duĪe jak 
w okresie ciąĪy. Ryzyko zakrzepicy jest najwiĊksze w pierwszym roku stosowania záoĪonego 
doustnego produktu antykoncepcyjnego. 
 
Zakrzepy mogą równieĪ, choü bardzo rzadko, wystąpiü w naczyniach krwionoĞnych serca (powodując 
zawaá serca) lub mózgu (powodując udar). Wyjątkowo rzadko wystĊpują w wątrobie, jelicie, nerce lub 
oku. 
 
Sporadycznie zakrzepica moĪe spowodowaü inwalidztwo lub zgon. 
 
Ryzyko wystąpienia zawaáu serca lub udaru zwiĊksza siĊ z wiekiem i w przypadku palenia 
papierosów. W czasie stosowania doustnych produktów antykoncepcyjnych naleĪy zaprzestaü 
palenia, szczególnie w wieku powyĪej 35 lat. 
  
JeĞli w czasie przyjmowania leku Yasmin zwiĊkszy siĊ ciĞnienie tĊtnicze krwi, lekarz moĪe zaleciü 
odstawienie leku. 
 
Ryzyko wystąpienia zakrzepicy Īyá gáĊbokich zwiĊksza siĊ w czasie zabiegu chirurgicznego lub 
w przypadku dáugotrwaáego unieruchomienia (np. noga w gipsie lub na szynie). U kobiet 
przyjmujących produkty antykoncepcyjne ryzyko to moĪe byü wiĊksze. W przypadku planowanego 
leczenia szpitalnego lub operacji naleĪy poinformowaü lekarza o przyjmowaniu leku na co najmniej 
4 tygodnie przed planowanym zabiegiem. Lekarz moĪe zaleciü odstawienie tabletek na kilka tygodni 
przed zabiegiem lub w okresie unieruchomienia. Decyduje równieĪ o tym, kiedy moĪna ponownie 
rozpocząü przyjmowanie leku Yasmin po powrocie do zdrowia. 
 
Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest zwiĊkszone w trakcie przyjmowania doustnych produktów 
antykoncepcyjnych. 
- Zakrzepica moĪe wystąpiü w ciągu roku u okoáo 5-10 na 100 000 kobiet, które nie przyjmują 
doustnych produktów antykoncepcyjnych i nie są w ciąĪy. 
- Zakrzepica moĪe wystąpiü w ciągu roku u 30-40 na 100 000 kobiet, które przyjmują doustne 
produkty antykoncepcyjne takie jak Yasmin, ale dokáadna liczba nie jest znana. 
- Zakrzepica moĪe wystąpiü w ciągu roku u okoáo 60 na 100 000 kobiet bĊdących w ciąĪy.  
 
Skrzepy krwi w Īyáach mogą przemieszczaü siĊ do páuc, co moĪe powodowaü blokowanie naczyĔ 
krwionoĞnych (tzw. zatorowoĞü páucna). W 1-2% przypadków powstawanie skrzepów krwi w Īyáach 
moĪe koĔczyü siĊ zgonem. 
 
Poziom ryzyka moĪe róĪniü siĊ w zaleĪnoĞci od rodzaju tabletek jakie siĊ przyjmuje. NaleĪy zwróciü 
siĊ do lekarza i przedyskutowaü dostĊpne moĪliwoĞci. 
 
W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakrzepicĊ naleĪy przerwaü przyjmowanie tabletek 
i skonsultowaü siĊ natychmiast z lekarzem (patrz równieĪ „Kiedy naleĪy skontaktowaü siĊ 
z lekarzem”). 
 
Doustna antykoncepcja i nowotwór 
 
U kobiet, które przyjmują doustne produkty antykoncepcyjne, wystĊpowanie raka piersi jest nieco 
czĊstsze niĪ u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Nie wiadomo, czy ta róĪnica jest 
spowodowana wyáącznie stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Przyczyną moĪe 

 3



byü równieĪ to, Īe kobiety stosujące antykoncepcjĊ hormonalną są czĊĞciej badane i rak piersi jest 
u nich wczeĞniej wykrywany. Opisana róĪnica w czĊstoĞci wystĊpowania raka piersi zmniejsza siĊ 
stopniowo i zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania doustnych produktów 
antykoncepcyjnych. 
 
U kobiet stosujących záoĪone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano przypadki 
áagodnych lub, jeszcze rzadziej, przypadki záoĞliwych nowotworów wątroby, które powodowaáy 
zagraĪające Īyciu krwawienia do jamy brzusznej. JeĪeli wystąpi silny ból w nadbrzuszu, naleĪy jak 
najszybciej poinformowaü lekarza. 
 
Istnieją doniesienia o czĊstszym wystĊpowaniu raka szyjki macicy u kobiet, które stosują doustne 
produkty antykoncepcyjne przez dáugi czas. ZaleĪnoĞü ta moĪe jednak nie mieü związku 
z przyjmowaniem tabletek, lecz z zachowaniem seksualnym lub innymi czynnikami. 
 
Stosowanie leku Yasmin z innymi lekami 
 

x Niektóre leki mogą powodowaü, Īe lek Yasmin bĊdzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąĪy 
lub mogą wywoáaü nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków: 
o stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, 

okskarbamazepina),  
o stosowanych w leczeniu gruĨlicy (np. ryfampicyna), 
o stosowanych w leczeniu zakaĪeĔ wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób 

zakaĨnych (antybiotyki, takie jak: gryzeofulwina, ampicylina, tetracyklina),  
o zioáowych zawierających ziele dziurawca (Hpericum perforatum). 

x Lek Yasmin moĪe wpáywaü na dziaáanie innych leków, np.: 
o zawierających cyklosporynĊ,  
o przeciwpadaczkowych - lamotrygina (moĪe prowadziü do zwiĊkszenia czĊstoĞci napadów 

drgawkowych). 
 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
 
NaleĪy zawsze informowaü lekarza przepisującego lek Yasmin o wszystkich przyjmowanych lekach 
oraz poinformowaü lekarza i dentystĊ przepisujących inne leki (lub farmaceutĊ wydającego leki), Īe 
stosuje siĊ lek Yasmin. Udzielą oni informacji, dotyczących dodatkowych metod antykoncepcji. 
 
CiąĪa 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
Nie zaleca siĊ stosowania leku Yasmin w ciąĪy lub w razie podejrzenia ciąĪy. W przypadku 
podejrzenia ciąĪy naleĪy jak najszybciej skonsultowaü siĊ z lekarzem. 
 
Karmienie piersią 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
Nie zaleca siĊ stosowania leku Yasmin w czasie karmienia piersią. 
 
Prowadzenie pojazdów i obsáuga maszyn 
Nie obserwowano wpáywu leku Yasmin na zdolnoĞü prowadzenia pojazdów mechanicznych 
i obsáugiwania urządzeĔ mechanicznych w ruchu. 
 
Kiedy naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem 
 
NaleĪy natychmiast skontaktowaü siĊ z lekarzem, jeĪeli: 
x zauwaĪy siĊ niepokojące zmiany w stanie zdrowia, szczególnie którykolwiek z objawów 

wymienionych powyĪej jako wymagających szczególnej ostroĪnoĞci;  
x wystąpiáy przypadki zakrzepicy, zawaáu miĊĞnia sercowego lub udaru u bliskich krewnych; 
x stwierdzi siĊ obecnoĞü guzka w piersi; 
x zamierza siĊ stosowaü inne leki (patrz teĪ „Stosowanie leku Yasmin z innymi lekami”); 
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x moĪliwe jest unieruchomienie lub planowany jest zabieg chirurgiczny (naleĪy poinformowaü 
lekarza przynajmniej 4 tygodnie wczeĞniej); 

x wystĊpuje intensywne krwawienie z dróg rodnych; 
x pominie siĊ tabletki w pierwszym tygodniu cyklu (kaĪdy pierwszy tydzieĔ w kolejnych miesiącach 

stosowania leku Yasmin), a w czasie poprzedzających 7 dni doszáo do wspóáĪycia; 
x wystĊpuje ostra biegunka; 
x w ciągu kolejnych 2 miesiĊcy nie wystąpiáo krwawienie lub podejrzewa siĊ ciąĪĊ (nie naleĪy 

zaczynaü nastĊpnego opakowania bez decyzji lekarza). 
 
NaleĪy przerwaü przyjmowanie tabletek i skontaktowaü siĊ jak najszybciej z lekarzem 
w przypadku zauwaĪenia objawów sugerujących moĪliwoĞü wystąpienia zakrzepicy, zawaáu 
serca lub udaru: 
x kaszel bez wyraĨnej przyczyny, 
x silny ból w klatce piersiowej, który moĪe promieniowaü do lewego ramienia, 
x dusznoĞü, 
x ból gáowy o niespotykanym wczeĞniej nasileniu lub napad migreny, 
x czĊĞciowa lub caákowita utrata widzenia lub podwójne widzenie, 
x mowa zamazana lub utrata zdolnoĞci mowy, 
x nagáe zaburzenia czynnoĞci narządów zmysáów (sáuchu, powonienia lub czucia), 
x zawroty gáowy lub omdlenia, 
x drĊtwienie lub niedowáad czĊĞci ciaáa, 
x silny ból w jamie brzusznej, 
x silny ból lub obrzĊk nóg. 
 
Sytuacje i objawy wymienione powyĪej są dokáadniej opisane w innych czĊĞciach tej ulotki. 
 
WaĪne informacje o niektórych skáadnikach leku Yasmin 
Lek zawiera laktozĊ jednowodną. 
JeĪeli stwierdzono wczeĞniej u pacjenta nietolerancjĊ niektórych cukrów, pacjent powinien 
skontaktowaü siĊ z lekarzem przed przyjĊciem leku. 
 
 
3. JAK STOSOWAû LEK YASMIN  
 
Lek Yasmin naleĪy zawsze stosowaü zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwoĞci naleĪy 
ponownie skontaktowaü siĊ z lekarzem. 
 
Lek Yasmin, podobnie jak inne doustne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przed zakaĪeniem 
wirusem HIV (AIDS) i chorobami przenoszonymi drogą páciową. 
 
Kiedy rozpocząü stosowanie leku Yasmin  

x JeĪeli lek Yasmin stosuje siĊ po raz pierwszy lub po przerwie w stosowaniu, pierwszą tabletkĊ, 
naleĪy przyjąü pierwszego dnia cyklu, czyli w dniu wystąpienia krwawienia miesiączkowego. 

x W innych przypadkach, naleĪy przestrzegaü zaleceĔ zawartych w punktach:  „JeĪeli wczeĞniej 
przyjmowano inny záoĪony doustny produkt antykoncepcyjny” lub „JeĪeli wczeĞniej 
przyjmowano tylko progestageny”, lub „Po urodzeniu dziecka”, lub „Po poronieniu 
naturalnym lub sztucznym”. 

x Jako pierwszą naleĪy przyjąü tabletkĊ oznaczoną danym dniem tygodnia. JeĞli miesiączka 
rozpocznie siĊ na przykáad w ĞrodĊ, jako pierwszą naleĪy przyjąü tabletkĊ oznaczoną „ĝr.” 
Kolejne tabletki naleĪy przyjmowaü zgodnie z oznaczeniem na blistrze. 

 
Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy 
x Po przyjĊciu pierwszej tabletki, naleĪy kontynuowaü stosowanie tabletek, po jednej na dobĊ, przez 

kolejnych 21 dni. Tabletki naleĪy przyjmowaü zgodnie z kierunkiem strzaáek na opakowaniu 
bezpoĞrednim. 

x Tabletki naleĪy przyjmowaü codziennie o staáej porze dnia. 
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x Tabletki naleĪy poáykaü w caáoĞci, popijając w razie potrzeby wodą.  
 
7-dniowa przerwa w stosowaniu leku Yasmin  
Po przyjĊciu caáego opakowania (21 tabletek) przez nastĊpnych 7 dni nie przyjmuje siĊ tabletek. 
W czasie tej przerwy rozpoczyna siĊ krwawienie z odstawienia. Zwykle wystĊpuje ono 2. lub 3. dnia 
po przyjĊciu ostatniej tabletki leku. Przyjmowanie tabletek z nastĊpnego opakowania rozpoczyna siĊ 
po 7-dniowej przerwie.  
 
W czasie 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie trzeba stosowaü dodatkowych metod 
zapobiegania ciąĪy pod warunkiem, Īe tabletki przyjmowano zgodnie z zalecanym schematem, 
a przyjmowanie kolejnego opakowania rozpoczĊto po 7 dniach.  
 
 
Kolejne opakowanie leku Yasmin  
Przyjmowanie tabletek z nastĊpnego opakowania rozpoczyna siĊ po 7-dniowej przerwie. KaĪde nowe 
opakowanie bĊdzie rozpoczynane tego samego dnia tygodnia co poprzednie, zatem áatwo jest 
zapamiĊtaü kiedy naleĪy rozpocząü nowe opakowanie. Przyjmowanie tabletek z nastĊpnego 
opakowania rozpoczyna siĊ po 7-dniowej przerwie, nawet jeĞli krwawienie z odstawienia jeszcze trwa. 
 
JeĪeli wczeĞniej przyjmowano inny záoĪony doustny produkt antykoncepcyjny lub záoĪony 
antykoncepcyjny dopochwowy system terapeutyczny lub system transdermalny 
 
JeĪeli wczeĞniej przez 21 dni przyjmowano inny záoĪony doustny produkt antykoncepcyjny 
 
Po przyjĊciu przez 21 dni caáego opakowania innego záoĪonego doustnego produktu 
antykoncepcyjnego nastĊpuje 7-dniowa przerwa, po której rozpoczyna siĊ stosowanie leku Yasmin. 
Jako pierwszą naleĪy przyjąü tabletkĊ leku Yasmin, oznaczoną danym dniem tygodnia nastĊpnie 
postĊpowaü zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie „Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy ”. 
JeĪeli stosowanie leku rozpocznie siĊ w ten sposób jego dziaáanie antykoncepcyjne bĊdzie zachowane. 
Krwawienie z odstawienia moĪe nie wystąpiü przed ukoĔczeniem pierwszego opakowania leku 
Yasmin, nie jest to jednak powód do niepokoju. W dniach przyjmowania tabletek moĪe wystąpiü 
niewielkie krwawienie, ale równieĪ nie naleĪy siĊ tym niepokoiü. 
 
JeĪeli wczeĞniej przez 28 dni przyjmowano inny záoĪony doustny produkt antykoncepcyjny 
 
JeĞli przez 28 dni stosowano inny záoĪony doustny produkt antykoncepcyjny, przyjmowanie leku 
Yasmin naleĪy rozpocząü nastĊpnego dnia po zaĪyciu ostatniej tabletki dotychczas stosowanego leku. 
Jako pierwszą naleĪy przyjąü tabletkĊ leku Yasmin oznaczoną danym dniem tygodnia, nastĊpnie 
postĊpowaü zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie „Przyjmowanie leku Yasmin po raz pierwszy”. 
JeĪeli postąpi siĊ zgodnie z powyĪszymi zaleceniami, wówczas nie jest konieczne stosowanie 
dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Krwawienie z odstawienia moĪe nie wystąpiü przed 
ukoĔczeniem pierwszego opakowania leku Yasmin, ale nie jest to powód do niepokoju. W dniach 
przyjmowania tabletek moĪe wystąpiü niewielkie krwawienie, ale równieĪ nie naleĪy siĊ tym 
niepokoiü. 
 
W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, 
przyjmowanie produktu Yasmin zaleca siĊ rozpocząü w dniu usuniĊcia systemu, ale nie póĨniej niĪ 
w dniu, w którym naleĪaáoby zastosowaü kolejny system. 
 
JeĪeli wczeĞniej przyjmowano tylko progestageny 
 
JeĪeli wczeĞniej przyjmowano tabletkĊ zawierającą tylko progestageny (mintabletka) 
 
MoĪna przerwaü przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze, 
przyjmowaü lek Yasmin. JeĞli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Yasmin utrzymuje siĊ 
stosunki seksualne, naleĪy stosowaü jednoczeĞnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne). 
 

 6



JeĪeli wczeĞniej stosowano antykoncepcjĊ w postaci wstrzykniĊü, implantu lub systemu 
terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen 
 
Przyjmowanie leku Yasmin rozpoczyna siĊ w dniu, w którym miaáo byü wykonane nastĊpne 
wstrzykniĊcie lub w dniu usuniĊcia implantu bądĨ systemu. JeĞli w ciągu pierwszych 7 dni 
przyjmowania tabletek utrzymuje siĊ stosunki seksualne, naleĪy stosowaü jednoczeĞnie inne metody 
antykoncepcji (metody mechaniczne). 
 
Po porodzie, po poronieniu naturalnym lub sztucznym 
 
Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąĪy 
 
Przyjmowanie leku Yasmin moĪna rozpocząü natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne 
stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. 
 
Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąĪy 
 
Przyjmowanie tabletek naleĪy rozpocząü od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w drugim 
trymestrze ciąĪy. W przypadku póĨniejszego rozpoczĊcia stosowania tabletek naleĪy stosowaü 
dodatkową antykoncepcjĊ mechaniczną przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. JeĞli doszáo do 
stosunku, przed rozpoczĊciem przyjmowania záoĪonego doustnego produktu antykoncepcyjnego 
naleĪy upewniü siĊ, Īe nie jest siĊ w ciąĪy lub odczekaü do wystąpienia pierwszego krwawienia 
miesiączkowego. 
  
W przypadku zaĪycia wiĊkszej dawki leku Yasmin niĪ zalecana 
 
Mogą wystąpiü nudnoĞci, wymioty lub krwawienie z dróg rodnych (u máodych dziewcząt). Brak 
doniesieĔ o wystąpieniu ciĊĪkich dziaáaĔ niepoĪądanych po jednoczesnym zaĪyciu wielu tabletek leku 
Yasmin. JeĞli przyjĊto wiĊkszą dawkĊ leku niĪ zalecana lub zrobiá to ktoĞ inny, naleĪy poinformowaü 
o tym lekarza. 
 
Rezygnacja z dalszego przyjmowania leku Yasmin 
 
Lek moĪna odstawiü w dowolnym czasie. Lekarz zaproponuje wtedy inne metody antykoncepcji. 
JeĞli przerywa siĊ przyjmowanie leku, poniewaĪ chce siĊ zajĞü w ciąĪĊ, naleĪy poczekaü do chwili 
wystąpienia naturalnej miesiączki. PomoĪe to okreĞliü przewidywaną datĊ urodzenia dziecka. 
 
PominiĊcie dawki leku Yasmin 
 
JeĪeli minĊáo mniej niĪ 12 godzin od pominiĊcia tabletki, skutecznoĞü antykoncepcyjna leku Yasmin 
jest zachowana. NaleĪy przyjąü tĊ tabletkĊ tak szybko, jak to moĪliwe i zaĪyü nastĊpną o zwykáej 
porze.  
 
JeĪeli minĊáo wiĊcej niĪ 12 godzin od chwili pominiĊcia tabletki lub pominiĊto wiĊcej tabletek, 
skutecznoĞü antykoncepcyjna leku Yasmin moĪe byü zmniejszona. Dlatego pacjentka musi 
zastosowaü dodatkowe metody antykoncepcyjne. Im wiĊcej kolejnych tabletek pominiĊto, tym 
wiĊksze jest ryzyko sáabszego dziaáania antykoncepcyjnego.  
 
PominiĊta wiĊcej niĪ 1 tabletka z opakowania 
 
NaleĪy zwróciü siĊ do swojego lekarza. 
 
PominiĊta 1 tabletka w 1. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania 
 
NaleĪy przyjąü pominiĊtą tabletkĊ tak szybko, jak to moĪliwe (nawet jeĞli oznacza to jednoczesne 
przyjĊcie dwóch tabletek), a kolejne zaĪywaü o staáej porze. Przez nastĊpne 7 dni naleĪy stosowaü 
dodatkowe metody antykoncepcyjne (metody mechaniczne). 

 7



 8

 
JeĪeli w tygodniu poprzedzającym pominiĊcie tabletki utrzymywano stosunki seksualne, jest moĪliwe 
zajĞcie w ciąĪĊ. NaleĪy niezwáocznie poinformowaü o tym lekarza.  
 
PominiĊta 1 tabletka w 2. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania 
 
NaleĪy przyjąü pominiĊtą tabletkĊ tak szybko, jak to moĪliwe (nawet jeĞli oznacza to jednoczesne 
przyjĊcie dwóch tabletek), a kolejne zaĪywaü o staáej porze. SkutecznoĞü antykoncepcyjna leku 
Yasmin jest zachowana i nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąĪy. 
Jednak jeĞli wczeĞniej popeániono báĊdy w dawkowaniu lub jeĪeli pominiĊto wiĊcej niĪ 1 tabletkĊ, 
naleĪy przez 7 dni stosowaü dodatkową (mechaniczną) metodĊ antykoncepcji. 

PominiĊta 1 tabletka w 3. tygodniu przyjmowania leku z aktualnego opakowania 
 
MoĪna wybraü jedną z nastĊpujących moĪliwoĞci, bez potrzeby stosowania dodatkowych metod 
antykoncepcyjnych, pod warunkiem, Īe stosowano wáaĞciwe dawkowanie przez 7 dni 
poprzedzających pominiĊcie dawki. W przeciwnym razie naleĪy zastosowaü pierwszą z 
wymienionych dwóch opcji oraz przez 7 kolejnych dni stosowaü dodatkową metodĊ antykoncepcji. 

1. Przyjąü pominiĊtą tabletkĊ jak najszybciej (nawet jeĞli oznacza to jednoczesne przyjĊcie dwóch 
tabletek), a kolejne o zwykáej porze. Rozpocząü przyjmowanie tabletek z nastĊpnego opakowania 
od razu po dokoĔczeniu aktualnego, czyli bez 7-dniowej przerwy. Krwawienie z odstawienia 
wystąpi po dokoĔczeniu drugiego opakowania, ale w dniach przyjmowania tabletek moĪe 
wystąpiü plamienie lub krwawienie. 
 

2. MoĪna równieĪ nie przyjmowaü juĪ tabletek z aktualnego opakowania, zrobiü 7-dniową lub 
krótszą przerwĊ (naleĪy równieĪ wliczyü dzieĔ, w którym pominiĊto tabletkĊ), po której naleĪy 
kontynuowaü zaĪywanie tabletek z nastĊpnego opakowania.  

 
JeĞli zapomni siĊ o zaĪyciu tabletek i podczas pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek nie wystąpi 
spodziewane krwawienie, moĪliwe, Īe jest siĊ w ciąĪy. Przed rozpoczĊciem nastĊpnego opakowania 
leku naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schemat postĊpowania w przypadku pominiĊcia tabletki 
 
 PominiĊta wiĊcej niĪ   
1 tabletka z aktualnego 
opakowania 

   ZasiĊgnąü porady lekarza 

     
     
                             odbyá siĊ 

 
     
   

TydzieĔ 1. 
 stosunek páciowy w tygodniu 

poprzedzającym pominiĊcie tabletki 
     
     
                                 nie  

                        odbyá siĊ 
 

     
    -przyjąü pominiĊtą tabletkĊ 

-zastosowaü dodatkową metodĊ  
 antykoncepcji przez 7 dni  
-dokoĔczyü przyjmowanie tabletek 
 z opakowania 

     
     
 PominiĊta tylko 
 1 tabletka (spóĨnienie 
 wiĊksze niĪ 12 godzin, 
 ale mniejsze niĪ  
 24 godziny) 

  
 
TydzieĔ 2. 

 -przyjąü pominiĊtą tabletkĊ 
-dokoĔczyü przyjmowanie tabletek 
 z opakowania 

     
    -przyjąü pominiĊtą tabletkĊ 

-dokoĔczyü opakowanie 
-nie robiü 7-dniowej przerwy 
-kontynuowaü przyjmowanie  
 tabletek z nastĊpnego opakowania 

     
      

                             albo 
  TydzieĔ 3   
     

-odstawiü pozostaáe tabletki 
 z opakowania 
-zrobiü przerwĊ (nie wiĊcej niĪ 
 7 dni, licząc z dniem pominiĊcia 
 tabletki) 
-kontynuowaü przyjmowanie  
 tabletek z nastĊpnego opakowania 

 
PostĊpowanie w przypadku: 
 
x wystąpienia zaburzeĔ Īoáądka i jelit (wymioty) 

JeĞli wystąpiáy wymioty, substancje czynne leku Yasmin mogą nie wcháonąü siĊ caákowicie. JeĪeli 
wymioty wystąpiáy w ciągu 3 do 4 godzin po zaĪyciu tabletki, naleĪy postĊpowaü zgodnie z 
zaleceniami dotyczącymi pominiĊcia tabletki.  
W razie powaĪnych zaburzeĔ ze strony przewodu pokarmowego naleĪy stosowaü dodatkowe metody 
antykoncepcyjne. 
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x zamiaru opóĨnienia dnia wystąpienia krwawienia 
Aby opóĨniü dzieĔ wystąpienia krwawienia, naleĪy po dokoĔczeniu aktualnego opakowania od razu 
rozpocząü nastĊpne, bez 7-dniowej przerwy. MoĪna zaĪywaü tabletki nawet do wyczerpania tego 
opakowania. JeĪeli chce siĊ, aby krwawienie wystąpiáo, naleĪy po prostu przerwaü przyjmowanie 
tabletek. W czasie stosowania tabletek z nastĊpnego opakowania moĪe wystąpiü niewielkie 
krwawienie lub plamienie. Kolejne opakowanie rozpoczyna siĊ po 7-dniowej przerwie. 
 
x  zamiaru zmiany dnia wystąpienia krwawienia na inny dzieĔ tygodnia 
JeĞli przyjmuje siĊ tabletki zgodnie z zaleceniami, krwawienie wystĊpuje mniej wiĊcej tego samego 
dnia co 4 tygodnie. Aby zmieniü dzieĔ wystąpienia krwawienia na inny dzieĔ tygodnia, niĪ 
wynikający ze schematu przyjmowania leku, naleĪy skróciü kolejną przerwĊ w przyjmowaniu tabletek 
o tyle dni, o ile zamierza siĊ przesunąü termin wystąpienia krwawienia. Np. jeĞli krwawienie zwykle 
rozpoczyna siĊ w piątki, a ma rozpoczynaü siĊ we wtorki (3 dni wczeĞniej), naleĪy rozpocząü nowe 
opakowanie 3 dni wczeĞniej niĪ zwykle. JeĪeli zrobi siĊ bardzo krótką przerwĊ w przyjmowaniu 
tabletek (np. 3 dni lub krótszą), w czasie jej trwania moĪe nie wystąpiü krwawienie z odstawienia. 
Niewielkie krwawienie lub plamienie moĪe wystąpiü w czasie stosowania nastĊpnego opakowania 
leku. 
 
x wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia 
W czasie przyjmowania leku Yasmin w pierwszych kilku miesiącach mogą wystĊpowaü nieregularne 
krwawienia z dróg rodnych (plamienia lub krwawienia Ğródcykliczne). Pomimo to trzeba 
kontynuowaü przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienia z dróg rodnych zazwyczaj ustĊpują po 
3 cyklach stosowania leku Yasmin. JeĞli krwawienia utrzymują siĊ, stają siĊ obfite lub nawracają, 
naleĪy zgáosiü to lekarzowi. 
 
x niewystąpienia krwawienia 
JeĞli wszystkie tabletki przyjmowano we wáaĞciwym czasie, nie wystąpiáy ani wymioty, ani ostra 
biegunka i nie stosowano jednoczeĞnie innych leków, prawdopodobieĔstwo zajĞcia w ciąĪĊ jest bardzo 
maáe. NaleĪy kontynuowaü przyjmowanie leku Yasmin. 
 
JeĞli krwawienia z odstawienia nie wystąpiáy w ciągu kolejnych dwóch miesiĊcy, istnieje 
prawdopodobieĔstwo ciąĪy. NaleĪy natychmiast poinformowaü o tym lekarza. Nie naleĪy zaczynaü 
nastĊpnego opakowania leku Yasmin, dopóki lekarz nie wykluczy ciąĪy. 
 
 
4.  MOĩLIWE DZIAàANIA NIEPOĩĄDANE    
 
Jak kaĪdy lek, lek Yasmin moĪe powodowaü dziaáania niepoĪądane, chociaĪ nie u kaĪdego one 
wystąpią. 
 
NaleĪy poinformowaü lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek dziaáaĔ niepoĪądanych, zwáaszcza gdy są 
one nasilone lub dáugotrwaáe, jak równieĪ o zmianach dotyczących stanu zdrowia, które wydają siĊ 
skutkiem przyjmowania leku Yasmin. 
 
CiĊĪkie dziaáania niepoĪądane 
 
CiĊĪkie dziaáania niepoĪądane związane z przyjmowaniem leku Yasmin i towarzyszące im objawy 
zostaáy opisane w nastĊpujących czĊĞciach ulotki: „Doustna antykoncepcja i zakrzepica” oraz  
„Doustna antykoncepcja i nowotwór”. NaleĪy przeczytaü te fragmenty w celu uzyskania dodatkowych 
informacji i w razie potrzeby natychmiast skonsultowaü siĊ z lekarzem.  
 
Inne moĪliwe dziaáania niepoĪądane 
 
PoniĪej podano objawy zgáaszane przez pacjentki przyjmujące lek Yasmin, chociaĪ nie musiaáy byü 
one spowodowane dziaáaniem leku. 
 
CzĊsto (u wiĊcej niĪ 1 na 100 osób i mniej niĪ 1 na 10 osób): 
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nudnoĞci, bóle brzucha, zwiĊkszenie masy ciaáa, bóle gáowy, zmiany nastroju, nastrój depresyjny, ból 
piersi, tkliwoĞü piersi. 
 
Niezbyt czĊsto (u wiĊcej niĪ 1 na 1000 osób i mniej niĪ 1 na 100 osób): 
wymioty, biegunka, zatrzymanie páynów, migrena, zmniejszenie popĊdu páciowego, powiĊkszenie 
piersi, wysypka, pokrzywka. 
 
Rzadko (u mniej niĪ 1 na 1000 osób): 
reakcje nadwraĪliwoĞci, nietolerancja soczewek kontaktowych, zmniejszenie masy ciaáa, zwiĊkszenie 
popĊdu páciowego, upáawy, wydzielina z piersi, rumieĔ guzowaty, rumieĔ wielopostaciowy. 
 
U kobiet z dziedzicznym obrzĊkiem naczynioruchowym estrogeny egzogenne mogą spowodowaü 
wystąpienie lub zaostrzenie jego objawów. 
 
U niektórych osób w czasie stosowania leku Yasmin mogą wystąpiü inne dziaáania niepoĪądane. 
 
JeĪeli nasili siĊ którykolwiek z objawów niepoĪądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 
niepoĪądane nie wymieniono w ulotce, naleĪy powiadomiü lekarza. 
 
 
5.  JAK PRZECHOWYWAû LEK YASMIN  
 
Przechowywaü w miejscu niedostĊpnym i niewidocznym dla dzieci. 
Przechowywaü w temperaturze poniĪej 25°C. 
Nie stosowaü po upáywie terminu waĪnoĞci zamieszczonego na opakowaniu.  
 
 
6.  INNE INFORMACJE 
KaĪda tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 3,00 mg drospirenonu. 
 
Substancje pomocnicze: 
rdzeĔ tabletki:  
laktoza jednowodna 
skrobia kukurydziana 
skrobia modyfikowana 
powidon 25 000 
magnezu stearynian 
 
otoczka: 
talk 
makrogol 6000 
hypromeloza 
tytanu dwutlenek (E 171) 
Īelaza tlenek Īóáty (E 172) 
 
Jak wygląda lek Yasmin i co zawiera opakowanie 
 
Opakowanie zawiera 1 lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
Podmiot odpowiedzialny 
Bayer Schering Pharma AG 
D-13342 Berlin 
Niemcy 
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Wytwórca 
Bayer Schering Pharma AG 
D-13353 Berlin 
Niemcy 
 
W celu uzyskania bardziej szczegóáowych informacji naleĪy zwróciü siĊ do lekarza lub 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 
Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158 
02-326 Warszawa, Polska 
tel. (0-22) 572 35 00 
 
Data zatwierdzenia ulotki: 


