
Регулон
Склад.
Діюча речовина Регулона - дезогестрел, етинілестрадіол.

Фармакологічні властивості.
Регулон  -  комбінований  гормональний  контрацептивний  препарат,  для

внутрішнього  застосування.  Механізм  дії  препарату  полягає  в  придушенні
гонадотропінів  і  придушенні  овуляції.  Крім  того,  він  уповільнює  рух
сперматозоїдів через цервікальний канал і перешкоджає імплантації заплідненої
яйцеклітини.

Показання.
Пероральна контрацепція.

Форма випуску.
 таблетки, вкриті оболонкою по 0.15 мг / 0,03 мг №21;
 таблетки, вкриті оболонкою по 0.15 мг / 0,03 мг №63 (21х3).

Спосіб застосування.
Прийом таблеток починають з 1-го дня менструального циклу і приймають

по 1 таблетки 1 раз в день,  протягом 21 дня.  Застосовувати по можливості
необхідно  в  один  і  той  же  час  доби.  Після  прийому  останньої  таблетки  з
упаковки роблять 7-денну перерву, під час якого відбувається менструального-
подібне кровотеча внаслідок відміни препарату.

Якщо  жінка  забула  прийняти  таблетку  своєчасно,  але  після  пропуску
минуло  не  більше  12  годин,  потрібно  -  прийняти  забуту  таблетку,  а  далі
продовжити прийом у звичайний час. Якщо між прийомом таблеток пройшло
більше 12 годин - це вважається пропуском таблетки, надійність контрацепції в
цьому циклі не гарантовано і рекомендується застосування додаткових методів
контрацепції.

При пропуску 1 таблетки на 1-й або 2-го тижня циклу необхідно прийняти
2  таблетки  наступного  дня  і  потім  продовжувати  регулярний  прийом,
використовуючи додаткові методи контрацепції до кінця циклу.

При пропуску таблетки на 3-й тижні циклу треба прийняти забуту таблетку,
продовжити регулярний прийом і не робити 7-денну перерву.

Діти.
Чи не застосовують.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
До початку прийому препарату Регулон необхідно виключити вагітність.



Регулон може проникати в грудне молоко і привести до зниження кількості
молока,  в  зв'язку  з  цим  препарат  не  рекомендується  застосовувати  під  час
грудного вигодовування.

Особливості по застосуванню.
До початку застосування або повторного призначення препарату Регулон

слід  провести  ретельний  збір  анамнезу  (включаючи  сімейний  анамнез)  і
виключити вагітність.

Необхідно,  щоб  жінка  уважно  прочитала  інструкцію  по  застосуванню  і
дотримувалася зазначених в ній рекомендацій.

У разі загострення перебігу або при проявах будь-яких станів або факторів
ризику  жінкам  рекомендується  звернутися  до  лікаря  і  обговорити  з  ним
можливість відміни препарату Регулон.

Тривале  застосування  оральних  контрацептивів  є  фактором  ризику
розвитку раку шийки матки у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини.

При прийомі Регулона важливо звернути увагу жінок на ризик виникнення
венозного  і  артеріального  тромбозу,  а  також  встановлені  фактори  ризику  і
необхідні дії в разі підозри на розвиток тромбозу.

Слід попередити жінку, що гормональні контрацептиви не захищають від
ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інших захворювань, що передаються статевим шляхом.

Ефективність  препарату  може  знижуватися  в  разі  пропуску  прийому
таблеток,  розладів  шлунково-кишкового  тракту  або  при  одночасному
застосуванні інших лікарських засобів.

У зв'язку з ризиком зменшення концентрації  препарату Регулон в плазмі
крові,  а  також  зниження  клінічних  ефектів,  слід  уникати  його  одночасного
застосування з рослинними препаратами, що містять в своєму складі звіробій.

Регулон  містить  лактозу,  тому  його  не  слід  приймати  жінкам  з  такими
рідкісними  спадковими  захворюваннями,  як  непереносимість  галактози,
лактазная недостатність або синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції.

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  діючих  речовин  або  до  будь-якого  з

допоміжних речовин препарату;
 цукровий діабет з судинними ускладненнями;
 тяжка артеріальна гіпертензія;
 важка дисліпопротеїнемія;
 панкреатит і важкі захворювання печінки;
 наявність пухлин печінки в даний час або в анамнезі (доброякісних

або злоякісних);



 злоякісні пухлини (наприклад, статевих органів або молочних залоз),
які є залежними від статевих гормонів;

 гіперплазія ендометрію;
 вагінальна кровотеча невстановленої етіології;
 системна червона вовчанка.
 Побічні ефекти
 нагрубание і болючість молочних залоз, їх збільшення, галакторея;
 кровотечі  між  менструаціями,  відсутність  або  зниження  звичайного

обсягу  менструальних  кровотеч  після  прийому  препарату,  зміна
характеру вагінальних виділень, збільшення розміру фіброми матки;

 нудота, блювота, холестатичнажовтуха;
 затримка рідини, зміна маси тіла;
 вузлувата еритема, висип;
 дискомфорт при носінні контактних лінз;
 головний біль, мігрень, зміни настрою, депресія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Для  виявлення  можливих  лікарських  взаємодій  слід  враховувати

інформацію, що міститься в інструкціях по застосуванню інших препаратів, що
застосовуються одночасно.

Взаємодії  з  лікарськими засобами можуть призвести до кровотеч і  /  або
зниження протизаплідної дії. Цей факт встановлений для лікарських засобів, які
індукують  мікросомальні  ферменти,  що  призводить  до  підвищеного  кліренсу
статевих гормонів (наприклад гидантоин, барбітурати, примідон, карбамазепін,
рифампіцин,  рифабутин  і  окскарбазепін,  можливо,  топірамат,  фельбамат,
ритонавір,  гризеофульвін та препарати, що містять звіробій).  Пацієнткам, які
застосовують  препарат  Регулон,  слід  перейти  на  альтернативний  метод
контрацепції  (наприклад,  на  контрацептивні  препарати,  що  містять  тільки
прогестаген  або  негормональні  методи)  до  початку  терапії  за  схемою
застосування  комбінованих  препаратів.  Прийом  препарату  Регулон  можна
відновити  через  2  тижні  після  завершення  терапії  за  схемою  застосування
комбінованих препаратів.

Оральні  контрацептиви можуть впливати на метаболізм інших лікарських
засобів.  Відповідно  в  плазмі  і  в  тканинах  їх  концентрації  можуть  як
підвищуватися  (наприклад,  циклоспорин),  так  і  знижуватися  (наприклад,
ламотриджин).

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Впливу  Регулона  на  здатність  керувати  автотранспортом  або  іншими
механізмами не виявлено.

Передозування.
Можливими симптомами передозування можуть бути: нудота, блювота,  а

також незначне вагінальна кровотеча у молодих дівчат.



При виявленні передозування протягом 2-3 годин або при прийомі великої
кількості таблеток може бути проведено промивання шлунка.

Специфічного антидоту не існує, лікування симптоматичне.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 30 ° С.

Категорія відпуску.
За рецептом.

Виробник.
ВАТ «Гедеон Ріхтер».

Інструкція  препарату Регулон  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Регулону з метою лікування, його
дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


