8ORWNDGRáąF]RQDGRRSDNRZDQLDLQIRUPDFMDGODSDFMHQWD
DEPO-PROVERA, 1PJPO]DZLHVLQDGRZVWU]\NLZDĔ
Medroxyprogesteroni acetas
1DOHĪ\XZDĪQLH]DSR]QDüVLĊ]WUHĞFLąXORWNLSU]HG zastosowaniem lekuSRQLHZDĪ]DZLHUDRQD
LQIRUPDFMHZDĪQHGODSDFMHQWD.
1DOHĪ\]DFKRZDüWĊXORWNĊDE\ZUD]LHSRWU]HE\PyFMąSRQRZQLHSU]HF]\WDü
W razie jakichkolwiek ZąWSOLZRĞFL QDOHĪ\]ZUyFLüVLĊGROHNDU]DOXEIDUPDFHXW\.
Lek ten przepisano ĞFLĞOHRNUHĞORQHMRVRELH. NLHQDOHĪ\JRSU]HND]\ZDüLQQ\P. Lek PRĪH
]DV]NRG]Lü innej osobieQDZHWMHĞOLREMDZ\jej FKRURE\VąWDNLHVDPH
- -HĞOLXSDFMHQWD Z\VWąSLąMDNLHNROZLHNREMDZ\QLHSRĪąGDneZW\PZV]HONLHREMDZ\QLHSRĪąGDQH
niewymienione w tej XORWFHQDOHĪ\SRZLHG]LHüRW\P lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
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1.

Co to jest lek DEPO-PROVERA LZMDNLPFHOXVLĊJRVWRVXMH

Lek DEPO-PROVERA VWRVXMHVLĊMDNR hormonalny lek antykoncepcyjny. Medroksyprogesteronu
octan, substancja czynna leku, jest SURJHVWDJHQHPL]ZLą]NLHPFKHPLF]Q\PSRGREQ\Pdo
naturalnego hormonu - progesteronu.
Lek DEPO-PROVERA:
x hamuje wydzielanie gonadotropin, DW\PVDP\PNRQWUROXMHF]\QQRĞüMDMQLNyZ,
x uniemoĪliwia GRMU]HZDQLHSĊFKHU]\NyZ*UDDfa i SHáQ\UR]ZyMNRPyUHNMDMRZ\FK,
zapobiegaMąFich uwalnianiu z jajników (owulacja, jajeczkowanie) w czasie cyklu
PLHVLąF]NRZHJR,
x prowadzi UyZQLHĪGR]PQLHMV]HQLDJUXERĞFLEáRQ\ĞOX]RZHMPDFLF\.RPyUNDMDMRZD, która nie
]RVWDQLHXZROQLRQD]MDMQLNyZQLHPRĪHXOHF]DSáRGQLHQLXSU]H]SOHPQLNLLZ]ZLą]NX]W\P
QLHPRĪHGRMĞüGRFLąĪ\,
x SRZRGXMH]ZLĊNV]HQLHJĊVWRĞFLĞOX]XV]\MNRZHJRFRXQLHPRĪOLZLDSU]HGRVWDQLHVLĊ
plemników do macicy.
U kobiet ZNDĪG\Pwieku, VWRVXMąF\FK produkt leczniczy DEPO-PROVERA SU]H]GáXJLRNUHVPRĪe
GRMĞüGR]PQLHMV]HQLDJĊVWRĞFLPLQHUDOQHMNRĞFL (ang. Bone Mineral Density, BMD), dlatego lekarz
powinien Z]LąüSRGXZDJĊRFHQĊstosunku NRU]\ĞFLGRU\]\ND]ZLą]DQego ze stosowaniem tego leku,
XZ]JOĊGQLDMąF UyZQLHĪ]PQLHMV]HQLH%0'Z\VWĊSXMąFHZRNUHVie FLąĪ\L OXE ODNWDFML.
1DOHĪ\UyZQLHĪ Z]LąüSRGXZDJĊĪHSRwrót do páRGQRĞFL RZXODFML PRĪHE\üRSyĨQiony o okres do
jednego roku.
2.

,QIRUPDFMHZDĪQHSU]HG]DVWRVRZDQiem leku DEPO-PROVERA

Kiedy nLHVWRVRZDüOHNXDEPO-PROVERA
x MHĞOLpacjentka ma uczulenie na VXEVWDQFMĊF]\QQą lub którykolZLHN]SR]RVWDá\FK sNáDdników
tego leku (wymienionych w punkcie 6);
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x
x
x
x
x

u kobiet ZFLąĪ\OXESRGHMU]HZDMąF\FKFLąĪĊ;
u kobiet, u których Z\VWąSLá\QLHZ\MDĞQLRQHkrwawienia z dróg rodnych do chwili ostatecznego
rozpoznania oraz wykluczenia nowoWZRUX]áRĞOLZHgo QDU]ąGyZURGQ\FK;
u kobiet z rozpoznaniem lub podejrzeniem hormonozaOHĪQHJRQRZRWZRUX]áRĞOLZHJRSLHUVLOXE
XNáDGXUR]URGF]HJR;
u kobiet z FLĊĪNąQLHZ\GROQRĞFLą ZąWURE\;
u kobiet ]F]\QQ\P]DNU]HSRZ\P]DSDOHQLHPĪ\á, EąGĨ XNWyU\FKZ\VWĊSRZDá\ lub wystĊpXMą
zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub choroba QDF]\ĔPy]JRZ\FK.

Stosowanie leku DEPO-3529(5$QLHMHVWZVND]DQHSU]HGZ\VWąSLHQLHPSLerwszej PLHVLąF]NL
2VWU]HĪHQLDLĞURGNLRVWURĪQRĞFL
Przed przepisaniem leku DEPO-PROVERA lekarz powinien zbadaü pacjentNĊ. 3U]HGUR]SRF]ĊFLem
stosowania naOHĪ\RPyZLüWR]OHNDU]HP1DOHĪ\ SRLQIRUPRZDüOHNDU]DF]\XSDFMHQWNLZ\VWĊSXMąOXE
Z\VWĊSRZDá\Z SU]HV]áRĞFLMDNLHNROZLHN]Z\PLHQLRQ\FKSRQLĪHMV\WXDFML/HNDU]SRZLQLHQ
SU]HG\VNXWRZDü]SDFMHQWkąF]\ lek DEPO-PROVERA jest dla niej odpowiedni.
Lek DEPO-3529(5$PRĪQDVWRVRZDüXNRELHWZZLHNXPáRG]LHĔF]\PDOHGRSLHURSR omówieniu
z pacjentkami innych metod antykoncepcji i uznaniu ich za nieodpowiednie lub niedopuszczalne.
1DOHĪ\SRLQIRUPRZDüOHNDU]D o:
x QDGZUDĪOLZoĞci na steroidy, inne niĪmedroksyprogesteronu octan;
x krwawieniach z dróg rodnych;
x ZVSyáLVWQLHMąF\FKchorobach, takich jak padaczka, mLJUHQDDVWPD]DEXU]HQLDF]\QQRĞFLVHUFD
lub nerek, w których ]ZLĊNV]HQLH PDV\FLDáDOXE]DWU]\PDQLHSá\QyZPRĪHVSRZRGowDü
pogorszenie stanu zdrowia, (medroksyprogesteronu octan PRĪHSRZRGRZDü]DWU]\PDQLHSá\QyZ
w organizmie);
x przebytej depresji;
x Z\VWąSLeniu objawów RGSRZLDGDMąF\FKGHSUHVMLSU]HGPLHVLąF]NRZHM w trakcie stosowania leku
DEPO-PROVERA;
x cukrzycy, SRQLHZDĪXRVób SU]\MPXMąF\FKlek DEPO-PROVERA PRĪHGRMĞüGR]PQLHMV]HQLD
tolerancji glukozy;
x przekazywaniu wycinka báony Ğluzowej PDFLF\OXENDQDáX szyjki macicy do badania
histopatologicznego;
x lek DEPO-PROVERA PRĪH]PQLHMV]DüVWĊĪHQLHELRPDUNHUyZKRUPonalnych;
x wystąpieniu QDJáHM, F]ĊĞFiowej OXEFDáNRZLWHMXWUDW\Z]URNXZ\WU]HV]F]X podwójnego widzenia,
migreny (konieczne jest Z\NRQDQLHEDGDĔ okulistycznych, a w przypadku zdiagnozowania
REU]ĊNXWDUF]\QHUZXZ]URNRZHJROXEVWZLHUG]HQLD]PLDQZQDF]\QLDch siatkówki przerwanie
stosowania leku);
x zaburzeniach zakrzepowych Z\VWĊSXMąF\FKZprzeszáRĞci lub w czasie stosowania leku DEPOPROVERA; lekarz rozwDĪ\wówczas zaprzestanie stosowania leku;
x czynnikach U\]\NDZ\VWąSLHQLDRVWHRSRUR]\, takich jak: QDGXĪ\ZDQie alkoholu i (lub) XĪ\ZDQLH
tytoniu, przewlHNáHVWRVRZDQLHlekówNWyUHPRJą zmniejszDü masĊ kostną (np. leki
przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy), niski wsNDĨQLNPDV\FLDáDOXE]DEXU]HQLDRGĪ\ZLDQLD
(np. MDGáRZVWUĊWSV\FKLF]Q\ lub bulimia), ZF]HĞQLHMV]H]áDPDQLDniskoenergetyczne, osteoporoza
w wywiadzie rodzinnym, SRQLHZDĪstosowanie leku DEPO-PROVERA ZHZVWU]\NQLĊFLDFK
prowadzi do zmniejszenia JĊVWRĞci minHUDOQHMNRĞFL;
x niereJXODUQ\FKVNąS\FKREILW\FKOXESU]HGáXĪDMąF\FKVLĊmiesiączkach;
x ]ZLĊNV]Hniu PDV\FLDáD;
x pojawieniu VLĊĪyáWDczki; OHNDU]UR]ZDĪ\ wówczas przerwanie stosowania leku.
Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety VWRVXMąFHKRUPRQDOQHĞURGNLDQW\NRQFHScyjne, w tym lek DEPO-PROVERA,
]JáDV]Dá\GHSUHVMĊOXEREQLĪHQLHQDVWURMX'HSUHVMDPRĪHPLHüFLĊĪNi przebieg, a czasami prowDG]Lü
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GRP\ĞOLVDPREyMF]\FK-HĞOLZ\VWąSLą]PLDQ\QDstroju i objawy depresji, nalHĪ\MDNQDMV]\EFLHM
skontaktowaüVLĊ]OHNDU]HPZFHOXX]\VNDQia dalszej porady medycznej.
Stosowanie leku DEPO-PROVERA ZLąĪHVLĊ]Hznacznym zmniejszeniem JĊVWRĞFLPLQHralnHMNRĞFL,
]HZ]JOĊGXQD]QDQ\ZSá\ZQLHGRERUXHVWURJHQyZQDSURFHVSU]HEXGRZ\NRĞFL8WUDWDWNDQNLNRVWQHM
jest t\PZLĊNV]DLPGáXĪHMVWRVRZDQ\MHVWlek DEPO-PROVERA, natomiast po zaprzestaniu jego
VWRVRZDQLDJĊVWRĞüPLQHUDOQDNRĞci ulega ]ZLĊNV]eniu.
Zmniejszenie JĊVWRĞFLPLQHUDOQHMNRĞFLPDV]F]HJyOQH]QDF]HQLHZZLHNXPáRG]LHĔF]\PLZF]HVQHM
GRURVáRĞFLF]\OLZRNUHVDFKĪ\FLDRLVWRWQ\P]QDF]HQLXGODSU]\rostu masy kostnej.
Nie wiadomo, czy stosowanie leku DEPO-PROVERA XPáRG\ch kobiet powoduje zmniejszenie
maksymalnej PDV\NRVWQHML]ZLĊNV]HQLHU\]\ND]áDPDĔZSyĨQLHMV]\PRNUHVLHĪ\FLDWMSR
menopauzie.
Lekar]PRĪH]DOHFLüSU]\MPRZDQLHZDSQLDLZLWDPLQ\'RUD]Z\NRQ\ZDQLHRNUHVRZHMRFHQ\JĊVWRĞFL
mineralnej koĞFL
Lek DEPO-PROVERA nie chroni przed ]DNDĪHQLHPZLUXVHP+,9, w tym przed AIDS, ani
SU]HGLQQ\PLFKRUREDPLSU]HQRV]RQ\PLGURJąSáFLRZą
Bezpieczne spoVRE\ZVSyáĪ\FLDSáFLRZHJRZW\PSUDZLGáRZHLNRQVHNZHQWQHVWRVRZDQLH
SUH]HUZDW\Z]PQLHMV]DMąPRĪOLZRĞü]DUDĪHQLDVLĊ chorobami przenoszonymi GURJąSáFLRZąZW\P
]DNDĪHQLHPwirusem HIV.
3DFMHQWNDSRZLQQD]ZUyFLüVLĊGRIDFKRZHJRSUDFRZQLNDRFKURQ\]GURwia w celu uzyskania
informacji na temat sposobów zmniejszania ryz\ND]DUDĪHQLDVLĊFKRUREDPLSU]HQRV]RQ\PLGURJą
SáFiRZą w tym zDNDĪHQLHP wirusem HIV.
Lek DEPO-PROVERA a inne leki
1DOHĪ\SRZLHG]LHüOHNDU]RZLRZV]\VWNLFKlekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, DWDNĪHROHNDFKNWyUHSDFMHQWSODQXMHSU]\MPRZDü.
Przed zastosowaniem nowego leku wraz z lekiem DEPO-PROVERA, nDOHĪy poLQIRUPRZDüRW\P
lekarza.
-HGQRF]HVQHSRGDZDQLHDPLQRJOXWHW\PLGXPRĪHzmniejszyüVWĊĪHQLHPHGURNV\SURJHVWHURQu octanu
w osoczu, a tym samym zmniHMV]\üVNXWHF]QRĞü G]LDáDQLDDQW\NRQFHSF\MQHJROHNX'EPOPROVERA.
CLąĪDLNDUPLHQie piHUVLą
-HĞOLSDFMHntka jest w FLąĪ\OXENDUPLSLHUVLąSU]\SXV]F]DĪHPRĪHE\üZFLąĪ\OXEJG\SODQXMHPLHü
G]LHFNRSRZLQQDSRUDG]LüVLĊOHNDU]DOXEIDUPDFHXW\SU]HG]DVWRVRZDQLHPWHJROHNX
&LąĪD
Stosowanie tego leku ZFLąĪ\MHVWSU]Hciwwskazane.
U noworodków urodzonych z QLHSODQRZDQ\FKFLąĪUR]SRF]ĊW\FK PLĊG]\SLHUZV]\PDGUXJLP
PLHVLąFHPRGZVWU]\NQLĊFLDleku antykoncepcyjnego DEPO-PROVE5$PRĪHZ\VWąSLüQLVND
XURG]HQLRZDPDVDFLDáDFR]NROHLZLąĪHVLĊ]H]ZLĊNV]RQ\PU\]\NLHP]JRQX w okresie
noworodkowym. Ryzyko to jest EDUG]RPDáHJG\ĪWDNLHFLąĪH]GDU]DMąVLĊEDUG]RU]DGNR
,VWQLHMąMHGQDNGDQHZVND]XMąFHQDLVWQLHQLH]ZLą]NXSRPLĊG]\VWRVRZDQLHPleków z grupy
SURJHVWDJHQyZZSLHUZV]\PWU\PHVWU]HFLąĪ\DZ\VWĊSRZDQLHP]DEXU]HĔURzwojowych w obrĊELH
XNáDGXSáFLRZHJR u páRGyZREXSáFL
1DOHĪ\SRLQIRUPRZDüSDFMHQWNĊRPRĪOLZ\P]DJURĪHQLXGODSáRGXMHĪHOLlek DEPO-PROVERA
EĊG]LHVWRsowany podF]DVFLąĪ\OXEMHĞOLNRELHWD]DMG]LHZFLąĪĊZokresie stosowania leku.
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Karmienie piHUVLą
Medroksyprogesteronu octan i jego metabolity SU]HQLNDMą do mleka ludzkiego%UDNZ\VWDUF]DMąF\FK
GDQ\FKVXJHUXMąF\FKĪHLFKREHFQRĞüPRĪHVWDQRZLü]DJURĪHnie GODG]LHFNDMHGQDNĪHQLH]DOHFDVLĊ
NDUPLHQLDSLHUVLąSRGF]DVVWRVRZDQLDOHNX
Prowadzenie pojazGyZLREVáXJiwanie maszyn
Nie badano ZSáywu leku DEPO-PROVERA QD]GROQRĞüSURZDG]HQLDSRMD]GyZLREVáXJLZDQLD
maszyn.
Lek DEPO-PROVERA zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu
parahydroksybenzoesan (E 216)
Lek PRĪHSRZRGRZDüUHDNFMHDOHUJLF]QH PRĪOLZH UHDNFMHW\SXSyĨQHJR 
Lek DEPO-PROVERA zawiera sód
/HN]DZLHUDPQLHMQLĪPPRO 23 mg) sodu na fiolkĊOXEDPSXáNR-strzykawkĊ, to znaczy lek uznaje
VLĊ]D„wolny od sodu”.
3.

-DNVWRVRZDZDüOHN DEPO-PROVERA

Ten lHNQDOHĪ\]DZV]HVWRVRZDü]JRGQLH]]DOHFHniami lekarza lub farmaceuty:UD]LHZąWSOLZRĞFL
QDOHĪ\]ZUyFLüVLĊGo lekarza lub farmaceuty.
Droga i sposób podania:
Zalecana dawka to PJFRPLHVLąFH
Lek DEPO-PROVERA SRGDMHVLĊZJáĊERNLFKGRPLĊĞQLRZ\FKZVWU]\NQLĊFLDFKGRPLĊĞQLD
SRĞODGNRZHJRwielkiego lub naramiennego. :VWU]\NQLĊFLDQDOHĪ\SU]\MPRZDüWDNGáXJRMDN]DOHFLá
lekarz. Lek SRGDMHVLĊSRHQHUJLF]Q\PZVWU]ąĞQLĊFLXILRONLGRX]\VNDQLDMHGQROLWHM]DZLHVLQ\
Podanie pierwszej dawki leku DEPO-PROVERA:
$E\PLHüSHZQRĞüĪHSDFMHQWNDQLHMHVWZFLąĪ\ZFKZLOLSU]\Mmowania pierwszej dawki leku
DEPO-PROVERA, ZVWU]\NQLĊFLHPRĪHE\üSodane :<àĄ&=1,( w FLąJXSLHUZV]\FKSLĊFLXGQL
SUDZLGáRZHJRF\NOXPLHVLąF]NRZHJR
-HĞOLOHN'EPO-PROVERA PDE\ü]DVWRVRZDQ\SRXURG]HQLXG]LHFNDSLHUZV]DGDZNDMUSI E\ü
podana ZFLąJXSLĊciu dni od porodu, pod ZDUXQNLHPĪH pacjentka nie karmi piersią.
Lek DEPO-PROVERA poGDMHVLĊw szóstym tygodniu od porodu, MHĪHOLmatka NDUPLSLHUVLą
Lek DEPO-PROVERA jest skuteczny tylko wtedy, gdy wstrzykniĊcia Z\NRQ\ZDQHVąregularnie,
GRNáDGQLHZZ\znaczonym czasie.
Kolejne dawki
Kolejne dawki leku DEPO-PROVERA podaje VLĊ co 12 tygodni. -HĪHOLF]DVPLĊG]\NROHMQ\PL
ZVWU]\NQLĊFLDPLMHVWGáXĪV]\QLĪGQL, QDOHĪ\SU]HGSRGDQLHP Z\NOXF]\üFLąĪĊ, a pacjentka powinna
VWRVRZDü dodatkowe (np. mechaniczne) ĞURGNLDQW\NRQcepcyjne przez 14 dni po podaniu kolejnego
wstrzyknLĊFLD
=DVWąSLHQie innych metod antykoncepcyjnych lekiem DEPO-PROVERA
W przypadku zmiany innych metod antykoncepcyjnych na lek DEPO-PROVERA, lek
DEPO-PROVERA pRZLQLHQE\üSRGDny w sposób ]DSHZQLDMąF\FLąJáąRFKURQĊDQW\NRQFHSF\MQą,
ELRUąFSRGXZDJĊPHFKanizm G]LDáDQLDREu metod (np. XSDFMHQWHNNWyUHGRW\FKF]DVVWRVRZDá\
doustne leki antykoncepcyjne, pierwsze ZVWU]\NQLĊFLHOHNX'(32-PROVERA SRZLQQRE\üSRGDQH
w FLąJXGQLRGSU]\MĊFLD ostatniej tabletki antykoncepcyjnej). Bardzo ZDĪQHMHVWE\NROHMQH
ZVWU]\NQLĊFLD pr]\MPRZDüGRNáDGQLHZZ\]QDF]RQ\PF]DVLH
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1LH]DOHFDVLĊVWRVRZDQLDOHNXSU]HGZ\VWąSLHQLHPSLHUZV]HMPLHVLąF]NL6WRVRZDQLHleku DEPOPROVERA w okresie PáRG]LHĔF]\PSRPLĊGzy 12. a 18. rokiHPĪ\FLDZLąĪHVLĊ]LVWRWQym
statystycznie zmniejs]HQLHPZVNDĨQLND JĊVWRĞFLPLQHUDOQHMNRĞFL
'RVWĊSQHVąGDQHGRW\F]ąFHVWRVRZDQLD leku DEPO-PROVERA XNRELHWZZLHNXPáRG]LHĔF]\P
(od 12 do 18 lat). Oprócz obaw ]ZLą]DQ\FK]H]PQLHMV]HQLem JĊVWRĞFLPLQHrDOQHMNRĞFL, przewiduje
siĊĪHEH]SLHF]HĔVWZRVWRsowanLDRUD]VNXWHF]QRĞüSURGXNWXDEPO-PROVERA u kobiet w wieku
PáRG]LHĔF]\PXNWyU\FKZ\VWąSLáDMXĪSLHUZV]DPLHVLąF]NDRUD]XNRELHWGRURVá\FKVąWDNLHVDPH
=DVWRVRZDQLHZLĊNV]HMQLĪzalecana dawki leku DEPO-PROVERA
1LHQDOHĪ\ przyjmowaü ZLĊNVzej dawNLOHNXQLĪ]DOHFDQDSU]H]OHNDU]D:UD]LHSU]\MĊFLDZLĊNV]HM
dawki leku DEPO-3529(5$QLĪ]DOHFDQDQDOHĪ\QLH]ZáRF]QLHVNRQWDNWRZDü VLĊ]OHNDU]HP
PRPLQLĊFLe zastosowania leku DEPO-PROVERA
W przypadku SRPLQLĊFLDGDZNLOHNX'EPO-PROVERA lub, gdy okres SRPLĊG]\GZRPDNROHMQ\PL
ZVWU]\NQLĊFLDPLZ\QLHVLHZLĊFHMQLĪ tygodni LVWQLHMHU\]\NR]DMĞFLDZFLąĪĊ DODWHJRQDOHĪ\
VNRQVXOWRZDüVLĊ]OHNDU]HPZFHOXSRGMĊFLD GHF\]MLF]\PRĪQDSU]\MąüNROHMQąGDZNĊleku
DEPO-PROVERA.
4.

MoĪOLZHG]LDáDQLDQLHSRĪąGane

-DNNDĪG\OHNlek ten PRĪHSRZRGRZDüG]LDáDQLDQLHSRĪąGDQHFKRFLDĪQLHXNDĪGHJRRQHZ\VWąSLą
Bardzo F]ĊVWe (PRJąZ\VWąSLüF]ĊĞFLHMQLĪXQDRVyE):
x nerwRZRĞü
x EyOJáRZ\
x ]ZLĊNVzeQLHPDV\FLDáD, zmniejszenie PDV\FLDáD
C]ĊVWe (PRJąZ\VWąSLüQLHF]ĊĞFLHMQLĪXQDRVyE):
x depresja, ]PQLHMV]HQLHSRSĊGXSáFLRZHJR
x ]DZURW\JáRZ\
x Ī\ODNL
x ból brzucha, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, QXGQRĞFL Z]GĊFLDEU]Xcha
x WUąG]LNá\VLHQLHZ\Vypka
x ból pleców
x XSáDZ\ WNOLZRĞüSLHUVL, bROHVQHPLHVLąF]NL
x ]PĊF]enie, ]DWU]\PDQLHSá\QyZ
Niezbyt F]ĊVWe (mogąZ\VWąSLüQLHF]ĊĞFLHMQLĪXQDRVyE):
x ]DNDĪHQLDZREUĊELHXNáDGXPRF]RZR-SáFLRZHJR
x QDGZUDĪOLZRĞüQDOHN
x ]ZLĊNVzenie apetytu, zmniejszenie apetytu
x bezsennRĞü
x drgawki, VHQQRĞü
x przyspieszona akcja serca (tachykardia)
x udHU]HQLDJRUąFD
x GXV]QRĞü
x ]DEXU]HQLDF]\QQRĞFLZąWURE\
x QDGPLHUQHRZáRVLHQLH, ĞZLąGprzebarwienia skórne na twarzy (ostuda), pokrzywka
x QLHSUDZLGáRZHNUwawienie z macicy (nieregularne, nadmiernie REILWH]E\WVNąSH, plamienie
PLHVLąF]NRZH), boleVQRĞüSRGF]DV stosunku, bóle w okolicy miednicy, mlekotok, brak laktacji
x ból w klatce piersiowej
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Rzadkie (PRJąZ\VWąSLüQLHF]ĊĞFLHMQLĪXQDRVyE):
x zapalHQLHĞOX]yZNLPDFLF\, ropiHĔ w miejscu wstr]\NQLĊFLD
x rak piersi
x niedokUZLVWRĞü]DEXU]HQLDNUwi
x QDJáDFLĊĪNDUHDNFMDDOHUJLF]QDOXEQLHDOHUJLF]QDNWyUDPRĪHE\üSU]\F]\Qą]JRQX
x Z\GáXĪRQ\RNUHVEUDNXRZXODFML
x QLHPRĪQRĞüRVLąJQLĊFLDRUJD]PXPLPRSU]HĪ\ZDQHJRSU]H]NRELHWĊSRGQLHFHnia
seksualnego, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia psychiczne, nadSREXGOLZRĞüniepokój
x PLJUHQDSRUDĪHQLDRPGOHQLDSDUHVWH]MH
x ]DZURW\JáRZ\
x QDGFLĞQLHQLHWĊWQLF]H]DNU]HSRZH]DSDOHQLHĪ\á]DWRUL]DEXU]HQLD]DNU]HSRZR-zatorowe,
]DNU]HSLFDĪ\áJáĊERNLFh, zatRURZRĞüSáucna
x chrypka
x ]DEXU]HQLDĪRáąGNRZR-jelitowe
x ĪyáWDF]ka
x FKRUREDVNyU\LEáRQĞOX]RZ\FKFKDUDNWHU\]XMąFDVLĊZ\VWĊSRZDQLHPRJUDQLF]RQ\FK
REU]ĊNyZ (oEU]ĊNQDF]\QLRUXFKRZ\), ]DSDOHQLHVNyU\Z\EURF]\Q\UR]VWĊS\VNyUQH zanik
lub XSRĞOHG]HQLe budowy tNDQNLWáXVzczowej (lipodystrofia nabyta)
x NXUF]HPLĊĞQL, bóle stawóZEyOHZNRĔF]\QDFKRVWHRSRUR]D]áDPDQLDRVWHRSRURW\F]QH
REU]ĊNRNROLF\ pachy, QDGPLHUQHLSDWRORJLF]QHZáyNQLHQLHVNyU\(twardzina skóry)
x EUDNPLHVLąF]NLEROHVQRĞüSLHUVL krwotok maciczny, obfiWHQLHUHJXODUQHPLHVLąF]NRwanie,
NUZRWRNPLHVLąF]NRZ\VXFKRĞüVURPXLSRFKZ\]PLDQ\ZLHONRĞFLJUXF]RáyZVXWNRZ\FK
WRUELHOHMDMQLND]HVSyáQDSLĊFLDSU]HGPLHVLąF]NRZHJRUR]URVWEáRQ\ĞOX]RZHMPDFLF\JX]NL
w obUĊELHJUXF]RáyZVXWNRZ\FK krwawienia z gruF]RáyZEURGDZHNVXWNRZ\FK torbiele
pochwy, subiektywne objawy FLąĪ\, zapalenia pochwy
x UHDNFMHZPLHMVFXZVWU]\NQLĊFLDból i WNOLZRĞüZPLHMVFXZVWU]\NQLĊFLDXWU]\PXMąFDVLĊ
atrofia i ZJáĊELHQLHZPLHMVFXZVWU]\NQLĊFLDJX]HNZPLHMVFXZstrzykQLĊFLDJRrąF]ND
XF]XFLH]PĊF]HQLDoEU]ĊNZ]PRĪRQHSUDJQLHnie
x ]PQLHMV]HQLHJĊVWRĞFLPLQHUDOQHMNRĞFL]PQLHMV]RQDWROHUDQFMDJOXNR]\(stan
przedcukrzycowy), QLHSUDZLGáRZHZ\QLNLWHVWyZF]\QQRĞFLowych ZąWURE\, QLHSUDZLGáRZy
rozmaz z szyjki macicy
ZgáDV]DQLHG]LDáaĔQLHSRĪąGDQ\FK
-HĞOLZ\VWąSLąMDNLHNROZLHNREMDZ\ QLHSRĪąGDQHZW\PZV]HONLHREMDZ\QLHSRĪąGDQHQLHZ\PLHQLRQH
w tej XORWFHQDOHĪ\SRZLHG]LHüRW\POHNDU]RZL']LDáDQLDQLHSRĪąGDQHPRĪQD]JáDV]DüEH]SRĞUHGQLR
do Departamentu Monitorowania NiepRĪąGanych DziaáDĔ3URGXNWyZ/HF]QLF]\FK8r]ĊGX5HMHVWUDFML
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
']LDáDQLDQLHSRĪąGDQHmRĪQD]JáDV]DüUyZQLHĪpodmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego.
']LĊNL]JáDV]DQLX G]LDáDĔQLHSRĪąGDQ\FKPRĪQDEĊG]LH]JURPDG]LüZLĊFHMLQIRUPDFMLQDWHPDW
EH]SLHF]HĔVWZDVWRVRZDQLa leku.
5.

JaNSU]HFKRZ\ZDülek DEPO-PROVERA

/HNQDOHĪ\SrzechRZ\ZDüZPLHMVFXniewidocznym i QLHGRVWĊSQ\PGODG]LHFL
PrzechowyZDüZWHPSHUDWXU]HSRQLĪHM 25°C.
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1LHVWRVRZDü tego leku SRXSá\ZLHWHUPLQXZDĪQRĞFL]DPLHV]F]RQHJRQDopakowaniu po: EXP.
TeUPLQZDĪQRĞFL oznacza ostatni G]LHĔpodanego mLHVLąca.
Wszelkie UHV]WNLQLHZ\NRU]\VWDQHJROHNXOXEMHJRRGSDG\QDOHĪ\Z\U]XFLü. LeNyZQLHQDOHĪ\
Z\U]XFDüGR kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. 1DOHĪ\]DS\WDüIDUPDFHXWĊ, jak
XVXQąüOHNLNWyU\FKVLĊMXĪQLH XĪ\ZD. Takie posWĊSRZDnie pRPRĪHFKURQLüĞURGRZLVNo.
6.

=DZDUWRĞüRSDNRZDQLDLLQQHLQIRUPDFMH

Co zawiera lek DEPO-PROVERA
- 6XEVWDQFMą czynną leku jest medroksyprogesteronu octan.
.DĪGDILROND]DZLHUDPJ medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu dRZVWU]\NLZDĔ.
APSXáNo-strzykawka zawiera 150 mg medroksyprogesteronu octanu w 1 ml roztworu do
ZVWU]\NLZDĔ
- 3R]RVWDáHVNáDGQLNLWR: sodu chlorek (patrz punkt 2 „Lek DEPO-PROVERA zawiera sód), metylu
parahydroksybenzoesan (E 218) [patrz punkt 2 „Lek DEPO-PROVERA zawiera metylu
parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216)], propylu
parahydroksybenzoesan (E 216) [patrz punkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218)
i propylu parahydroksybenzoesan (E 216)], polisorbat 80, makrogol 3350, sodu wodorotlenek (do
ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), wRGDGRZVWU]\NLZDĔ
-DNZ\JOąGDOHNDEPO-PROVERA i co zawiera opakowanie
ZawLHVLQDNRORUXELDáHJR
Opakowanie zawiera:
1 fiolka po 1 ml
10 fiolek po 1 ml
DPSXáNR-strzykawka po 1 ml
Fiolka z bezbarwnegRV]NáD]DPNQLĊWa gumowym korkiem w tekturowym pudHáNX
$PSXáNR-strzykawka ZUD]]HVWHU\OQąLJáąZWHNWXURZ\PSXGHáNu.
Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
Wytwórca:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia
W celu uzyskania EDUG]LHMV]F]HJyáRZ\FKLQIRUPDFMLGRW\F]ąF\FKWHJROHNXQDOHĪ\]ZUóFLüVLĊGR
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021
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