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ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UĩYTKOWNIKA 
 

Cerazette, 75 mikrogramów, tabletki powlekane 
 

Desogestrelum 
 
 
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, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwoĞci. 
x Lek ten przepisano ĞciĞle okreĞlonej osobie. Nie naleĪy go przekazywaü innym. Lek moĪe 

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

niepoĪądane niewymienione w ulotce, naleĪy powiedzieü o tym lekarzowi lub farmaceucie. 
 
 
Spis treĞci ulotki: 
1. Co to jest lek Cerazette i w jakim celu siĊ go stosuje 
2. Informacje waĪne przed zastosowaniem leku Cerazette 
3. Jak stosowaü lek Cerazette 
4. MoĪliwe dziaáania niepoĪądane 
5. Jak przechowywaü lek Cerazette 
6. Inne informacje 
 
 
1. CO TO JEST LEK CERAZETTE I W JAKIM CELU SIĉ GO STOSUJE 
 
Jak dziaáa lek Cerazette? 
Lek Cerazette stosowany jest w celu zapobiegania ciąĪy. Tabletki leku Cerazette zawierają maáą iloĞü 
ĪeĔskiego hormonu páciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. Z tego powodu lek Cerazette 
nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen lub minitabletką. W przeciwieĔstwie do 
záoĪonych tabletek antykoncepcyjnych minitabletki nie zawierają estrogenu, drugiego ĪeĔskiego 
hormonu páciowego. 
Mechanizm dziaáania wiĊkszoĞci minitabletek polega przede wszystkim na zatrzymaniu migracji 
plemników przez kanaá szyjki macicy. W przeciwieĔstwie do záoĪonych Ğrodków antykoncepcyjnych 
nie zawsze hamują one dojrzewanie komórki jajowej. Lek Cerazette róĪni siĊ od innych minitabletek 
tym, Īe tak jak produkty záoĪone zwykle hamuje dojrzewanie komórki jajowej. W rezultacie lek 
Cerazette jest bardzo skutecznym Ğrodkiem antykoncepcyjnym. W odróĪnieniu od produktów 
záoĪonych moĪe byü stosowany u kobiet nie tolerujących estrogenów i u kobiet karmiących piersią. 
NajwiĊkszą niedogodnoĞcią podczas stosowania leku Cerazette mogą byü nieregularne krwawienia. 
Krwawienia mogą takĪe wcale nie wystĊpowaü. 
 
MoĪliwoĞü zajĞcia w ciąĪĊ w trakcie prawidáowego stosowania leku Cerazette (o ile nie zapomniano 
przyjąü tabletki) jest bardzo niewielka. 
 
 
2. INFORMACJE WAĩNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CERAZETTE 
 
Lek Cerazette, tak jak inne hormonalne Ğrodki antykoncepcyjne nie zapobiega zakaĪeniu wirusem 
HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą páciową. 
 
Kiedy nie stosowaü leku Cerazette 
Nie naleĪy stosowaü leku Cerazette w przypadku wystĊpowania któregokolwiek z wymienionych 
poniĪej czynników. W przypadku ich wystĊpowania naleĪy poinformowaü o tym fakcie lekarza przed 
rozpoczĊciem stosowania leku Cerazette. Lekarz moĪe doradziü stosowanie niehormonalnej metody 
antykoncepcji. 
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x JeĞli pacjent ma uczulenie (nadwraĪliwoĞü) na substancjĊ czynną lub którykolwiek z pozostaáych 
skáadników leku Cerazette. 

x WystĊpowanie obecnie Īylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. ĩylna choroba zakrzepowo-
zatorowa polega na powstawaniu zakrzepów blokujących Īyáy, np. w nogach (zakrzepica Īyá 
gáĊbokich) lub w páucach (zatorowoĞü páucna). 

x WystĊpowanie, obecnie lub w przeszáoĞci Īóátaczki (zaĪóácenie skóry), ciĊĪkich chorób wątroby 
do czasu, gdy parametry czynnoĞci wątroby nie wrócą do normy. 

x WystĊpowanie, obecnie lub w przeszáoĞci, nowotworów zaleĪnych od hormonów páciowych  
(np. specyficznych rodzajów raka piersi). 

x Krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie. 
 

JeĪeli którykolwiek z podanych powyĪej objawów wystąpi po raz pierwszy w czasie stosowania leku 
Cerazette, naleĪy niezwáocznie skonsultowaü siĊ z lekarzem. 
 
Kiedy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü stosując lek Cerazette 
 
W przypadku stosowania leku Cerazette w którymkolwiek z wymienionych poniĪej przypadków, 
wymaga siĊ Ğcisáej kontroli lekarskiej. Przed rozpoczĊciem stosowania leku Cerazette naleĪy 
poinformowaü lekarza o: 
x wystĊpowaniu obecnie lub w przeszáoĞci raka piersi; 
x wystĊpowaniu nowotworu wątroby; poniewaĪ nie moĪna wykluczyü potencjalnie szkodliwego 

dziaáania leku Cerazette; 
x wystĊpowaniu w przeszáoĞci Īylnej choroby zakrzepowo-zatorowej; 
x wystĊpowaniu cukrzycy; 
x wystĊpowaniu padaczki (patrz punkt „Stosowanie innych leków”); 
x wystĊpowaniu gruĨlicy (patrz punkt „Stosowanie innych leków”); 
x wystĊpowaniu nadciĞnienia tĊtniczego; 
x wystĊpowaniu obecnie lub w przeszáoĞci ostudy (Īóátobrązowe plamy barwnikowe na skórze, 

szczególnie twarzy); w tych przypadkach naleĪy unikaü promieniowania sáonecznego lub 
promieniowania ultrafioletowego. 

 
MoĪliwe ciĊĪkie choroby 
 
Zmniejszona masa kostna 
Estrogeny odgrywają waĪną rolĊ w utrzymywaniu prawidáowej masy kostnej. Podczas stosowania 
leku Cerazette stĊĪenie naturalnego estrogenu - estradiolu, w osoczu jest porównywalne do jego 
stĊĪenia w pierwszej poáowie naturalnego cyklu kobiety, ale zmniejszone w porównaniu do jego 
stĊĪenia w drugiej poáowie naturalnego cyklu. Nie wiadomo czy ma to wpáyw na masĊ kostną. 
 
Rak piersi 
KaĪda kobieta naraĪona jest na wystĊpowanie raka piersi niezaleĪnie od tego czy stosuje ona tabletki 
antykoncepcyjne. U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rak piersi wystĊpuje nieznacznie 
czĊĞciej niĪ u kobiet w tym samym wieku, które ich nie stosują. Po zaprzestaniu przyjmowania 
tabletek antykoncepcyjnych ryzyko to stopniowo maleje by po 10 latach od zaprzestania 
przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych byü takie samo dla kobiet, które przyjmowaáy tabletki  
i tych, które ich nigdy nie stosowaáy. Rak piersi wystĊpuje rzadziej u kobiet w wieku poniĪej 40 lat, 
ale ryzyko wzrasta z wiekiem kobiety. Dlatego teĪ wiĊksza liczba przypadków raka piersi wystĊpuje 
u kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne w starszym wieku. Nie ma tak duĪego znaczenia jak 
dáugo przyjmuje siĊ tabletki antykoncepcyjne. 
 
Na kaĪde 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne nie dáuĪej niĪ 5 lat w grupie 
wiekowej do 20 roku Īycia rozpoznano dodatkowo mniej niĪ 1 przypadek raka piersi w ciągu 10 lat po 
zaprzestaniu przyjmowania tabletek w porównaniu do 4 przypadków raka piersi rozpoznawanego 
zwykle w tej grupie wiekowej. Podobnie na 10 000 kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne do 
5 lat w grupie wiekowej do 30 roku Īycia, rozpoznano dodatkowo 5 przypadków raka piersi  
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w porównaniu do 44 przypadków zwykle w tej grupie rozpoznawanych. Na 10 000 kobiet stosujących 
tabletki do 5 lat w grupie wiekowej po 40 roku Īycia, rozpoznano o 20 przypadków raka piersi wiĊcej 
w stosunku do 160 przypadków zwykle rozpoznawanych. 
 
WystĊpowanie raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko progestagen, jak Cerazette, 
jest podobne do ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki záoĪone, jednak dowody 
nie są ostateczne. 
 
Przypadki raka piersi rozpoznane u pacjentek przyjmujących tabletki antykoncepcyjne wydają siĊ byü 
mniej zaawansowane niĪ te stwierdzane u kobiet ich nie stosujących. Nie wiadomo, czy róĪnica ta ma 
związek ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. MoĪe to byü związane z czĊstszą kontrolą 
pacjentek stosujących antykoncepcjĊ i tym samym wczeĞniejszym rozpoznaniem raka piersi. 
 
ĩylna choroba zakrzepowo-zatorowa 
ĩylna choroba zakrzepowo-zatorowa to formowanie siĊ zakrzepu, który moĪe blokowaü naczynie 
krwionoĞne. Czasami moĪe ona wystĊpowaü w Īyáach gáĊbokich koĔczyn dolnych (zakrzepica Īyá 
gáĊbokich). JeĪeli zakrzep oderwie siĊ od miejsca, w którym powstaá, moĪe on dotrzeü do páuc  
i zablokowaü tĊtnicĊ páucną tworząc zator páucny. MoĪe to prowadziü do Ğmierci. ĩylna choroba 
zakrzepowo-zatorowa wystĊpuje bardzo rzadko. MoĪe rozwinąü siĊ równieĪ, jeĪeli nie stosuje siĊ 
tabletek antykoncepcyjnych. MoĪe wystąpiü równieĪ w czasie ciąĪy. Ryzyko wystąpienia Īylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej jest wiĊksze u stosujących tabletki antykoncepcyjne niĪ u nie 
stosujących ich. Przypuszcza siĊ, Īe ryzyko wystąpienia Īylnej choroby zakrzepowo-zatorowej  
u stosujących Ğrodki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, do których naleĪy Cerazette, jest 
mniejsze niĪ u stosujących tabletki antykoncepcyjne zawierające w swoim skáadzie równieĪ estrogeny 
(tabletki záoĪone). W przypadku wystąpienia objawów Īylnej choroby zakrzepowo-zatorowej naleĪy 
niezwáocznie skontaktowaü siĊ z lekarzem. (patrz punkt ”NaleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem”). 
 
Stosowanie innych leków 
NaleĪy powiedzieü lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub 
produktach zioáowych, równieĪ tych, które wydawane są bez recepty. 
 
Niektóre leki mogą hamowaü prawidáowe dziaáanie leku Cerazette. Dotyczy to leków stosowanych  
w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat oraz 
fenobarbital) lub gruĨlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna) lub w zakaĪeniach wirusem HIV (np. 
rytonawir), lub innych zakaĪeniach (np. gryzeofulwina) lub dolegliwoĞci Īoáądkowych (wĊgiel 
aktywowany) lub ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) stosowane w leczeniu 
nastrojów depresyjnych. 
 
NaleĪy zawsze poinformowaü lekarza ginekologa przepisującego tabletki antykoncepcyjne 
o stosowaniu innych leków. Poinformuje on o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych 
metod antykoncepcyjnych i czasie ich stosowania. 
 
Cerazette moĪe zaburzaü dziaáanie innych leków, co powoduje zwiĊkszenie (np. leki zawierające 
cyklosporyny) lub zmniejszenie ich dziaáania. 
 
Krwawienia z pochwy 
Podczas stosowania leku Cerazette krwawienia z pochwy mogą wystĊpowaü nieregularnie. MoĪe to 
byü niewielkie plamienie lub intensywne krwawienie. Krwawienie moĪe równieĪ nie wystąpiü. 
Nieregularne krwawienia nie oznaczają, Īe skutecznoĞü antykoncepcyjna leku Cerazette jest 
zmniejszona. Zwykle nie trzeba podejmowaü Īadnych dziaáaĔ i kontynuowaü przyjmowanie leku 
Cerazette. NaleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem, jeĪeli krwawienia są bardzo intensywne i dáugotrwaáe. 
 
CzynnoĞciowe torbiele jajników 
Podczas stosowania wszystkich Ğrodków antykoncepcyjnych zawierających maáe dawki hormonów  
w jajnikach mogą rozwijaü siĊ maáe wypeánione páynem pĊcherzyki zwane torbielami 



 4

czynnoĞciowymi jajników. Zwykle zanikają one samoistnie. W niektórych przypadkach mogą byü 
przyczyną niewielkiego bólu brzucha. Rzadko wymagają interwencji chirurgicznej. 
 
CiąĪa i karmienie piersią 
 
CiąĪa 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
Stosowanie leku Cerazette jest przeciwwskazane w ciąĪy lub gdy istnieje podejrzenie zajĞcia w ciąĪĊ. 
 
Karmienie piersią 
Przed zastosowaniem kaĪdego leku naleĪy poradziü siĊ lekarza lub farmaceuty. 
Lek Cerazette moĪe byü stosowany podczas karmienia piersią. Nie wpáywa on na iloĞü lub jakoĞü 
wydzielanego mleka. Maáe iloĞci substancji czynnej leku przenikają do mleka matki. 
Istnieją obserwacje zdrowia dzieci do 2,5 roku Īycia dziecka, których matki przez 7 miesiĊcy 
stosowaáy lek Cerazette. Nie zaobserwowano Īadnego wpáywu na wzrost i rozwój dziecka. 
W przypadku karmienia piersią i chĊci stosowania leku Cerazette naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem. 
 
Prowadzenie pojazdów i obsáugiwanie maszyn 
Nie stwierdzono, aby lek Cerazette wpáywaá na czujnoĞü i koncentracjĊ. 
 
WaĪne informacje o niektórych skáadnikach leku Cerazette 
Lek zawiera laktozĊ. 
JeĪeli stwierdzono wczeĞniej u pacjentki nietolerancjĊ niektórych cukrów, pacjentka powinna 
skontaktowaü siĊ z lekarzem przed przyjĊciem leku. 
 
Stosowanie u máodzieĪy 
Brak dostĊpnych danych klinicznych dotyczących skutecznoĞci i bezpieczeĔstwa stosowania 
u máodzieĪy w wieku poniĪej 18 lat. 
 
Kiedy naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem 
 
Regularne badania kontrolne 
Pacjentka stosująca lek Cerazette powinna zostaü poinformowana przez lekarza o koniecznoĞci 
przeprowadzania regularnych badaĔ kontrolnych. Zwykle czĊstoĞü oraz typ badaĔ zaleĪy od cech 
indywidualnych pacjentki. 
 
NaleĪy niezwáocznie skontaktowaü siĊ z lekarzem w nastĊpujących przypadkach: 
x JeĪeli wystąpią objawy sugerujące Īylną chorobĊ zakrzepowo-zatorową (np. silny ból lub obrzĊk 

koĔczyn dolnych, nietypowy ból w klatce piersiowej, dusznoĞü, nietypowy kaszel, kaszel 
z krwiopluciem); 

x Nagáy silny ból w jamie brzusznej z zaĪóáceniem skóry (wskazujący na moĪliwe choroby 
wątroby); 

x Wyczuwanie guzka piersi; 
x Nagáy silny ból w dolnej czĊĞci jamy brzusznej lub okolicy Īoáądka (wskazujący na moĪliwoĞü 

wystĊpowania ciąĪy pozamacicznej); 
x Unieruchomienie (np. pozostawanie w áóĪku) lub planowany zabieg chirurgiczny; naleĪy 

skonsultowaü siĊ z lekarzem, co najmniej 4 tygodnie wczeĞniej; 
x JeĪeli wystąpi nieregularne intensywne krwawienie z pochwy; 
x Podejrzenie ciąĪy. 
 
 
3. JAK STOSOWAû LEK CERAZETTE 
 
Lek Cerazette naleĪy zawsze stosowaü zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwoĞci 
naleĪy ponownie skontaktowaü siĊ z lekarzem lub farmaceutą. 
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Kiedy i jak stosowaü tabletki 
Opakowanie leku Cerazette zawiera 28 tabletek. Na jednej stronie blistra przy kaĪdej tabletce znajduje 
siĊ symbol dnia tygodnia, w którym naleĪy ją przyjąü, a po drugiej stronie znajdują siĊ strzaáki 
pokazujące kierunek przyjmowanych tabletek. KaĪdorazowo przyjmowanie tabletek z nowego 
opakowania leku Cerazette naleĪy rozpoczynaü od górnego rzĊdu w blistrze, przyjmując tabletki 
zgodnie z kierunkiem strzaáek, jedną na dobĊ, aĪ do wyczerpania zawartoĞci opakowania, np. jeĪeli 
rozpoczynamy przyjmowanie tabletek w ĞrodĊ naleĪy przyjąü jako pierwszą tabletkĊ z górnego rzĊdu 
oznaczoną napisem ĝR. Pozwala to áatwo sprawdziü czy tabletka oznaczona danym dniem tygodnia 
zostaáa przyjĊta w tym wáaĞnie dniu. Tabletki naleĪy przyjmowaü o tej samej porze kaĪdego dnia. 
TabletkĊ naleĪy poáykaü w caáoĞci popijając wodą. Podczas przyjmowania tabletek leku Cerazette 
moĪe wystąpiü niewielkie krwawienie. W tym przypadku naleĪy jednak kontynuowaü przyjmowanie 
tabletek. Po wyczerpaniu tabletek z opakowania naleĪy rozpocząü przyjmowanie tabletek z nowego 
opakowania nastĊpnego dnia, bez robienia przerwy i nie czekając na wystąpienie krwawienia. 
 
Przyjmowanie tabletek leku Cerazette moĪna przerwaü w dowolnej chwili. SkutecznoĞü 
antykoncepcyjna koĔczy siĊ w dniu zaprzestania przyjmowania tabletek. 
 
RozpoczĊcie pierwszego opakowania leku Cerazette 
 
x JeĪeli obecnie pacjentka nie przyjmuje Īadnych tabletek antykoncepcyjnych 

NaleĪy odczekaü do najbliĪszej miesiączki. NaleĪy rozpocząü przyjmowanie tabletek leku 
Cerazette w pierwszym dniu miesiączki. Nie trzeba stosowaü dodatkowych metod 
antykoncepcyjnych. 
Przyjmowanie tabletek moĪna równieĪ rozpocząü miĊdzy 2 a 5 dniem cyklu, jednak w tym 
przypadku naleĪy zastosowaü dodatkową metodĊ antykoncepcji (mechaniczne Ğrodki 
antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek w pierwszym cyklu. 

 
x JeĪeli wczeĞniej pacjentka przyjmowaáa záoĪony lek antykoncepcyjny (záoĪone tabletki 

antykoncepcyjne, antykoncepcyjne krąĪki dopochwowe, plastry antykoncepcyjne) 
MoĪna rozpocząü przyjmowanie tabletek leku Cerazette nastĊpnego dnia po przyjĊciu ostatniej 
tabletki obecnie przyjmowanego leku lub w dniu usuniĊcia antykoncepcyjnego krąĪka 
dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego (bez robienia przerwy na dni wolne od przyjmowania 
tabletek, stosowania antykoncepcyjnego krąĪka dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego). 
JeĪeli obecnie stosowany lek zawiera równieĪ tabletki nie zawierające substancji czynnej, moĪna 
rozpocząü przyjmowanie leku Cerazette nastĊpnego dnia po przyjĊciu ostatniej tabletki 
zawierającej hormony (w razie wątpliwoĞci, która to jest tabletka naleĪy zapytaü lekarza lub 
farmaceutĊ). Nie ma koniecznoĞci stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, jeĪeli postĊpuje 
siĊ zgodnie z powyĪszą instrukcją. 
 
MoĪna jednak rozpocząü przyjmowanie leku Cerazette najpóĨniej w pierwszym dniu 
nastĊpującym po przerwie w przyjmowaniu tabletek obecnie stosowanego leku, w dniu zaáoĪenia 
nastĊpnego antykoncepcyjnego krąĪka dopochwowego, plastra antykoncepcyjnego lub w dniu 
nastĊpującym po przyjĊciu ostatniej tabletki placebo obecnie stosowanego leku. W tych 
przypadkach naleĪy zastosowaü dodatkową metodĊ antykoncepcji (barierową) przez pierwszych 
7 dni przyjmowania tabletek Cerazette. 
 

x JeĪeli wczeĞniej pacjentka przyjmowaáa inny lek zawierający tylko progestagen (np. minitabletka) 
MoĪna przerwaü przyjmowanie tabletek dowolnego dnia i nastĊpnego dnia rozpocząü 
przyjmowanie tabletek leku Cerazette. Nie trzeba stosowaü dodatkowych metod 
antykoncepcyjnych. 
 

x JeĪeli wczeĞniej pacjentka stosowaáa antykoncepcjĊ w postaci iniekcji, implantu lub systemu 
terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen) 
NaleĪy rozpocząü przyjmowanie tabletek leku Cerazette w dniu, w którym naleĪaáoby wykonaü 
nastĊpne wstrzykniĊcie lub w dniu usuniĊcia implantu lub systemu. Nie trzeba stosowaü 
dodatkowych metod antykoncepcyjnych. 
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x Po porodzie 

Po porodzie naleĪy rozpocząü przyjmowanie tabletek miĊdzy 21. a 28. dniem po porodzie.  
W przypadku póĨniejszego rozpoczĊcia przyjmowania tabletek naleĪy zastosowaü dodatkową 
metodĊ antykoncepcji (mechaniczne Ğrodki antykoncepcyjne) przez pierwszych 7 dni 
przyjmowania tabletek. Po odbytym stosunku przed rozpoczĊciem przyjmowania tabletek naleĪy 
sprawdziü czy pacjentka nie jest w ciąĪy lub naleĪy poczekaü do pierwszej miesiączki. WiĊcej 
informacji dotyczących karmienia piersią znajduje siĊ w punkcie „Karmienie piersią”. Porady 
udzieli równieĪ lekarz. 
 

x Po poronieniu  
Zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 
PominiĊcie zastosowania leku Cerazette 
JeĪeli opóĨnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niĪ 12 godzin skutecznoĞü tabletki jest 
zachowana. NaleĪy jak najszybciej przyjąü zapomnianą tabletkĊ, a pozostaáe przyjmowaü jak 
zazwyczaj. 
 
JeĪeli opóĨnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi wiĊcej niĪ 12 godzin skutecznoĞü tabletki moĪe 
byü zmniejszona. Im wiĊcej zapomnianych tabletek tym wiĊksze jest ryzyko zmniejszenia 
skutecznoĞci antykoncepcyjnej tabletki. NaleĪy jak najszybciej przyjąü zapomnianą tabletkĊ, 
a pozostaáe przyjmowaü jak zazwyczaj. Przez nastĊpne 7 dni naleĪy zastosowaü dodatkową metodĊ 
antykoncepcji (np. prezerwatywa). Istnieje moĪliwoĞü zajĞcia w ciąĪĊ w przypadku zapomnienia 
jednej lub wiĊcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania, jeĪeli w tygodniu poprzedzającym 
zapomnienie miaá miejsce stosunek páciowy. NaleĪy zasiĊgnąü porady lekarza. 
 
PostĊpowanie w przypadku zaburzeĔ Īoáądkowo-jelitowych (np. wymioty, silna biegunka) 
JeĪeli wymioty lub silna biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjĊciu tabletki leku Cerazette 
wcháanianie substancji czynnej mogáo zostaü zmniejszone. NaleĪy postąpiü tak jak w przypadku 
zapomnienia tabletki patrz punkt „PominiĊcie zastosowania leku Cerazette”. W przypadku silnej 
biegunki naleĪy skontaktowaü siĊ z lekarzem. 
 
Zastosowanie wiĊkszej niĪ zalecana dawki leku Cerazette 
Nie zaobserwowano Īadnego ciĊĪkiego, szkodliwego dziaáania po przyjĊciu wiĊcej niĪ jednej tabletki 
leku Cerazette jednoczeĞnie. Mogą wystąpiü nudnoĞci, wymioty oraz nieznaczne krwawienie  
z pochwy zarówno u kobiet, jak i u máodych dziewcząt. NaleĪy zasiĊgnąü porady lekarza. 
 
Przerwanie stosowania leku Cerazette 
MoĪna przerwaü przyjmowanie leku Cerazette w dowolnym momencie. W przypadku nie planowania 
zajĞcia w ciąĪĊ naleĪy poprosiü lekarza o inną metodĊ antykoncepcji. 
 
W przypadku planowania ciąĪy zwykle doradza siĊ odczekaü do pierwszej naturalnej miesiączki przed 
zajĞciem w ciąĪĊ. To uáatwi okreĞlenie spodziewanego terminu urodzenia dziecka. 
 
 
4. MOĩLIWE DZIAàANIA NIEPOĩĄDANE 
 
Jak kaĪdy lek, lek Cerazette moĪe powodowaü dziaáania niepoĪądane, chociaĪ nie u kaĪdego one 
wystąpią. 
NaleĪy poinformowaü lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepoĪądanych zmian w stanie zdrowia, 
zwáaszcza, jeĪeli są one nasilone i dáugotrwaáe oraz o zmianach w stanie zdrowia, które wydają siĊ byü 
spowodowane przyjmowaniem tabletek leku Cerazette. 
 
CiĊĪkie dziaáania niepoĪądane 
CiĊĪkie dziaáania niepoĪądane związane ze stosowaniem leku Cerazette opisane zostaáy w punkcie 
„Rak Piersi”, „ ĩylna choroba zakrzepowo-zatorowa” oraz w punkcie „Kiedy zachowaü szczególną 
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ostroĪnoĞü stosując lek Cerazette”. NaleĪy przeczytaü ten punkt, a w celu uzyskania dodatkowych 
informacji i w razie potrzeby naleĪy niezwáocznie zasiĊgnąü porady lekarza. 
 
Inne moĪliwe dziaáania niepoĪądane 
Dziaáania niepoĪądane, które mogą wystąpiü u stosujących lek Cerazette: 
 
 
CzĊsto (wystĊpujące  
u wiĊcej niĪ 1 na 100 lecz 
mniej niĪ u 1 na 
10 stosujących) 
 

 
Niezbyt czĊsto (wystĊpujące  
u wiĊcej niĪ 1 na 1000, ale mniej 
niĪ 1 na 100 stosujących) 
 

 
Rzadko (wystĊpujące u wiĊcej 
niĪ 1 na 10 000, ale mniej niĪ  
1 na 1000 stosujących) 

zmienny nastrój, nastrój 
depresyjny, zmniejszone 
libido 
 
ból gáowy 
 
nudnoĞci 
 
trądzik 
 
ból piersi, nieregularne 
krwawienia lub brak 
krwawienia 
 
zwiĊkszenie masy ciaáa 
 

zapalenie pochwy 
 
 
 
nietolerancja szkieá kontaktowych 
 
wymioty 
 
áysienie 
 
bolesne krwawienia, torbiele 
jajników 
 
 
zmĊczenie 

wysypka, pokrzywka, rumieĔ 
guzowaty (sprawiające ból 
niebiesko-czerwone guzki) 

Poza wyĪej wymienionymi dziaáaniami niepoĪądanymi moĪe pojawiü siĊ wydzielina z piersi. NaleĪy 
niezwáocznie skontaktowaü siĊ z lekarzem, jeĞli wystąpiáy objawy obrzĊku naczynioruchowego takie 
jak: (i) obrzĊk twarzy, jĊzyka i gardáa; (ii) trudnoĞci w poáykaniu, lub (iii) pokrzywka i trudnoĞci 
w oddychaniu. 
 
JeĞli nasili siĊ którykolwiek z objawów niepoĪądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoĪądane 
niewymienione w ulotce, naleĪy powiedzieü o tym lekarzowi lub farmaceucie. 
 
 
5. JAK PRZECHOWYWAû LEK CERAZETTE 
 
Przechowywaü w temperaturze poniĪej 30°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed 
Ğwiatáem i wilgocią. 
Przechowywaü w miejscu niedostĊpnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie stosowaü leku Cerazette po upáywie terminu waĪnoĞci zamieszczonego na opakowaniu. 
 
Leków nie zaleĪy wyrzucaü do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleĪy zapytaü 
farmaceutĊ co zrobiü z lekami, które nie są juĪ potrzebne. Takie postĊpowanie pomoĪe chroniü 
Ğrodowisko. 
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6. INNE INFORMACJE 
 
Co zawiera lek Cerazette 
 
Substancją czynną leku Carazette jest dezogestrel w iloĞci 75 mikrogramów. 
Ponadto lek zawiera: krzemionkĊ koloidalną bezwodną, Į-tokoferol, laktozĊ jednowodną, skrobiĊ 
kukurydzianą, powidon, kwas stearynowy, hypromelozĊ, makrogol 400, talk, dwutlenek tytanu 
(E171). 
 
Jak wygląda lek Cerazette i co zawiera opakowanie 
Tabletki są biaáe, okrągáe oznaczone kodem 2 poniĪej KV z jednej strony i napisem Organon  
i gwiazdką z drugiej. 
Blister (PVC/Al) zawierający 28 tabletek pakowany jest w saszetkĊ z laminowanej folii aluminiowej. 
1 lub 3 blistry w tekturowym pudeáku. 
 
Nie wszystkie rodzaje opakowaĔ muszą znajdowaü siĊ w obrocie. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia 
 
W celu uzyskania bardziej szczegóáowych informacji naleĪy zwróciü siĊ do miejscowego 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 
MSD Polska Sp. z o. o. 
Tel: (+48) 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 
Data zatwierdzenia ulotki: 


