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Skrátená informácia o lieku

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

Názov lieku: Zoely 2,5 mg/1,5 mg ﬁlmom obalené tablety, Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Biele aktívne ﬁlmom obalené tablety: Každá ﬁlmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg nomegestrolacetátu a 1,5 mg estradiolu (vo forme hemihydrátu). Žlté, placebové ﬁlmom obalené
tablety neobsahujú liečivá. Terapeutické indikácie: Perorálna antikoncepcia. Pri rozhodovaní o predpísaní Zoely sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Zoely porovnateľné s inou
kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (CHC). Dávkovanie a spôsob podávania: Užíva sa jedna tableta denne počas 28 po sebe nasledujúcich dní. Každé balenie začína 24 bielymi aktívnymi tabletami, po ktorých nasledujú 4 žlté, placebové tablety. Ďalšie balenie sa začína užívať
ihneď po doužívaní predchádzajúceho balenia bez prestávky v užívaní tabliet a bez ohľadu na prítomnosť krvácania alebo na chýbajúce krvácanie z vysadenia. Perorálne použitie. Podrobné informácie týkajúce sa použitia lieku nájdete s úplnom Súhrne charakteristických vlastností lieku.
Kontraindikácie: Pretože doteraz nie sú k dispozícii žiadne epidemiologické údaje o CHC s obsahom 17ß-estradiolu, na užívanie Zoely sa majú aplikovať kontraindikácie pre CHC obsahujúcu etinylestradiol. Ak sa niektorý zo stavov prejaví prvýkrát počas užívania Zoely, užívanie lieku sa má
okamžite ukončiť.
- Prítomnosť alebo riziko venóznej tromboembólie (VTE): Venózna tromboembólia – prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hĺbkových žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]). Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako sú
rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deﬁciencia antitrombínu-III, deﬁciencia proteínu C, deﬁciencia proteínu S. Veľký chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou.Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov.
- Prítomnosť alebo riziko arteriálnej tromboembólie (ATE): Arteriálna tromboembólia – prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napr. angina pectoris). Cievne mozgové ochorenie – prítomná cievna
mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napr. prechodný ischemický záchvat, TIA). Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako sú hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové
protilátky, lupusové antikoagulancium).Migrény s ložiskovými neurologickými príznakmi v anamnéze. Vysoké riziko arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov alebo prítomnosť jedného závažného rizikového faktora, ako sú: diabetes mellitus s cievnymi príznakmi, ťažká
hypertenzia, ťažká dyslipoproteinémia. Pankreatitída, alebo pankreatitída v anamnéze, ak bola spojená s ťažkou hypertriglyceridémiou.
- Prítomnosť ťažkého ochorenia pečene alebo výskyt v anamnéze, kým sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálu. - Prítomnosť nádorov pečene alebo výskyt v anamnéze (benígnych alebo malígnych). - Známe alebo suspektné malignity, na ktoré pôsobia pohlavné steroidy (napr. pohlavných
orgánov alebo prsníkov). - Prítomnosť meningiómu alebo jeho výskyt v anamnéze. - Nediagnostikované vaginálne krvácanie. - Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetky údaje uvedené nižšie sú založené na epidemiologických údajoch získaných s CHC obsahujúcou etinylestradiol. Zoely obsahuje 17ß-estradiol. Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje
riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jej nepoužívaním.
Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť u ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov. Zoely je kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej
trombózy. Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať. Rizikové faktory pre vznik VTE:
Obezita (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2), dlhodobá imobilizácia, veľký chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo veľký úraz, pozitívna rodinná anamnéza, iné zdravotné stavy spojené s VTE, zvyšujúci sa vek.
Ženu treba poučiť, aby v prípade príznakov VTE vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC. Príznaky DVT: jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe; bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo
pri chôdzi; zvýšené teplo v postihnutej nohe; sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe. Príznaky PE: náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania; náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou; ostrá bolesť na hrudníku; silný pocit točenia hlavy alebo závrat;
rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus. Ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny. Príznaky oklúzie oka: bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.
Riziko vzniku ATE: Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie alebo cievnej mozgovej udalosti. Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s
rizikovými faktormi. Zoely je kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE: Zvyšujúci sa vek, fajčenie, hypertenzia, obezita, migréna, pozitívna rodinná anamnéza, ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami. Príznaky ATE: Iné
stavy: Ženy s hypertriglyceridémiou alebo jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu mať pri užívaní COC zvýšené riziko pankreatitídy. Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významné zvýšenia sú zriedkavé. Vzťah medzi užívaním COC a klinickou
hypertenziou sa nestanovil. V súvislosti s graviditou aj s užívaním COC sa hlásil výskyt alebo zhoršenie nasledujúcich stavov, ale dôkaz súvislosti s užívaním COC nie je dostatočný: žltačka a/alebo pruritus v súvislosti s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus;
hemolyticko-uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu súvisiaca s otosklerózou. U žien s dedičným angioedémom môžu exogénne estrogény vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému. Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych alebo chronických
poruchách funkcie pečene, až kým sa markery funkcie pečene nevrátia do normálu. Diabetičky sa majú počas užívania COC starostlivo pozorovať, predovšetkým v priebehu prvých mesiacov užívania. S užívaním COC sa spájajú Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a zhoršenie depresie. Príležitostne sa
môže objaviť chloazma, predovšetkým u žien s chloasmou gravidarum v anamnéze. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deﬁcitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek. Depresívna nálada a depresia sú známe
nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú pri používaní hormonálnej antikoncepcie. Liekové a iné interakcie: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné sa oboznámiť s odbornými informáciami o súbežne používaných liekoch. Interakcie medzi perorálnou antikoncepciou a liekmi indukujúcimi
enzýmy môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo k zlyhaniu antikoncepcie. Hepatálny metabolizmus: Môžu sa vyskytnúť interakcie s látkami indukujúcimi enzýmy CYP450, čo môže mať za následok znížené koncentrácie pohlavných hormónov a zníženú účinnosť Zoely. Medzi tieto látky patria
predovšetkým antikonvulzíva (napr. karbamazepín, topiramát, fenytoín, fenobarbital, primidón, oxkarbazepín, felbamát), antiinfekčné lieky (napr. rifampicín, rifabutín, grizeofulvín), ľubovník bodkovaný, bosentan a inhibítory HIV proteázy alebo inhibítory proteázy vírusu hepatitídy C (HCV) (napr.
ritonavir, boceprevir, telaprevir) a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (napr. efavirenz). Vplyv Zoely na iné lieky: antikoncepcia obsahujúca etinylestradiol môže znížiť koncentrácie lamotrigínu približne o 50 %. Gravidita a dojčenie: Zoely nie je indikovaný počas gravidity. Ak počas
užívania Zoely dôjde ku gravidite, ďalšie užívanie sa má ukončiť. Užívanie COC neodporúča, kým dojčiaca matka úplne neodstaví svoje dieťa a ženám, ktoré chcú dojčiť, sa má navrhnúť alternatívna metóda antikoncepcie. Nežiaduce účinky: veľmi časté: akné, nezvyčajné krvácanie z vysadenia, časté:
znížené libido, depresia/depresívna nálada, zmenená nálada, bolesť hlavy, migréna, nevoľnosť, metrorágia, menorágia, bolesť prsníka, bolesť panvy, zvýšenie telesnej hmotnosti, menej časté: návaly horúčavy, abdominálna distenzia, hyperhidróza, alopécia, pruritus, suchá koža, seborea, pocit ťažoby,
hypomenorea, opuch prsníka, galaktorea, spazmus maternice, predmenštruačný syndróm, zväčšenie prsníka, dyspareunia, vulvovaginálna suchosť, podráždenosť, edém, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, zriedkavé: intolerancia kontaktných šošoviek/suché oko, venózna tromboembólia, sucho v
ústach, cholelitiáza, cholecystitída, chloazma, hypertrichóza, vaginálny zápach, vulvovaginálny discomfort, hlad. U používateliek Zoely boli okrem nežiaducich reakcií uvedených vyššie zaznamenané aj reakcie z precitlivenosti (frekvencia neznáma). U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko
arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí, vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie Hlásenie podozrení na nežiaduce
reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná
ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Írsko REGISTRAČNÉ ČÍSLA: EU/1/11/690/001 EU/1/11/690/002 EU/1/11/690/003 EU/1/11/690/004
1. Chabbert-Buﬀet N et al. Gynecol Endocrinol 2013; 29 (10): 891-6., 2. SPC Zoely®
Dátum prvej registrácie: 27. júla 2011. Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. apríla 2016 Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Pred predpísaním lieku sa, prosím, podrobne oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dátum revízie skrátenej informácie o lieku: 09/2020

