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Technical Parameters 

Dimension: A4 

Pantone: Black 

Pharma code: 111115 

Board GSM: Not less than 60GSM 

Materials: Wood free paper 

REGULON film-coated tablets

Please read this leaflet carefully before you start 
to take your medicine.
Please keep this leaflet. You may want to read it 
again.
If you want to know more about your medicine 
or are not sure about anything, ask your doctor 
or pharmacist.
Your doctor prescribed this medicine for you. 
Never give this medicine to anyone else.

1. What are Regulon film-coated tablets
and what are they used for?

Active ingredients: 
Ethinylestradiol: 0.03 mg
Desogestrel: 0.15 mg per film-coated tablet.

Excipients:
Tablet core: Magnesium stearate, a-Tocopherol, 
colloidal anhydrous silica, stearic acid, povidone, 
potato starch, lactose monohydrate.

Coating:
Propylene glyco,l macrogol 6000, hypromellose.
Regulon is an oral contraceptive containing 
synthetic follicle and luteal hormones and used 
to prevent pregnancy. It exerts its effect by the 
inhibition of ovulation.
Before starting to take Regulon a complete 
medical and gynaecological examination should 
be performed so as to exclude diseases which 
may cause a risk by using oral contraceptives.
During the use of the preparation regular medical 
check-ups are necessary about every 6 months.
Compared to other contraceptive methods the 
use of oral contraceptive tablets has numerous 
benefits, as listed below:
•	 It is a reliable method of contraception;

after you stop taking the pill you will be
able to become pregnant.

•	 Your periods may be lighter and shorter.
•	 Period pains may become less severe or

completely disappear.
•	 The use of the pill may reduce the

incidence of anaemia, pelvic infections,
pregnancies occurring outside the womb
(called ectopic pregnancies), and certain
disorders of the womb, ovaries and breasts.

2. When should Regulon film-coated tablets 
not be taken?

Do not take Regulon in case of pregnancy, 
breast feeding, malignant tumours of the breast 
or womb, previous thrombosis (formation of a 
blood clot in the vessels leading to deep venous 
thrombosis, pulmonary embolism, heart attack 
or stroke), risk of thrombosis, moderate to 
severe high blood pressure, disturbances of fat 
metabolism, severe diabetes with complications, 
severe liver disease, a liver tumour, certain 
metabolic disturbances, gallstones, vaginal 
bleeding of unknown origin, auto-immune 

diseases affecting certain parts of the body, 
hypersensitivity to any of the components of 
the preparation and if jaundice, itching, rash 
or hearing problems have occurred during 
pregnancy. Please inform your doctor if you have 
any of these or any other diseases.
If you experience any of the above conditions 
while you are taking the pill, stop taking it and 
consult your doctor immediately.
In case of blood sampling you should tell your 
doctor that you are taking an oral contraceptive, 
because the preparation may affect the results of 
the laboratory tests.
Some women get yellowish-brown patches on 
the skin, especially on the face, during the use of 
the pill. If this happened to you during pregnancy 
or when you were taking another hormone 
containing preparation, you may also have liver 
spots with this pill. If you are thought to be at risk, 
avoid sunbathing and ultraviolet radiation.
The concomitant administration of some 
other medicines such as anti-epileptic agents, 
antibiotics, tranquillisers and laxatives may 
decrease the effect of Regulon film-coated 
tablets. If you suffer from diabetes, you might 
need elevated doses of insulin or anti-diabetics.
You should tell your doctor or pharmacist what 
medicines you are taking at present or you were 
taking earlier.
In case of missing your period, you can do a 
pregnancy test, the result of which is not affected 
by the pill. However, a pregnancy is very unlikely 
if you have taken the pill as prescribed, you 
have not had any stomach upset accompanied 
with vomiting and you have not taken other 
medicines.  Continue taking the pills as usual. 
Otherwise you should see your doctor.
Regulon, like other hormonal contraceptives, will 
not protect you against HIV infection (AIDS) and 
other sexually transmitted  diseases.
Since the active substances of the pill may appear 
in breast-milk and reduce the amount of breast-
milk, the use of Regulon is not recommended 
during breast-feeding. Regulon does not affect 
driving ability or performance of work with high 
risk of accident.

3. How to use Regulon film-coated tablets?
One tablet should be taken once a day, preferably 
always at the same time, starting on the first day 
of the monthly period for 21 days. This is followed 
by a tablet-free period of 7 days, during which a 
menstruation-like bleeding occurs. Intake of the 
next 21 tablets should be started on the 8th day, 
even if bleeding has not stopped.

Taking Regulon for the first time
•	 Wait for your period to begin, and take

extra contraceptive precautions (use a
condom or cap plus spermicide). The first
tablet should be taken on the first day of
your period.

•	 If your period has already begun, you
can start taking your pills on day 2 to 5
of the menstrual cycle, irrespectively of

the fact whether bleeding has stopped or 
not. In this case additional contraceptive 
precautions must be taken for the first 7 
days of using the pill during the first cycle.

•	 If your period began more than 5 days
previously, you should wait until the first
day of your next period and take additional 
contraceptive precautions. You should
start taking the pills on the first day of your 
next period.

Skipping a period
You may want to skip your period for instance 
because of holiday, an examination or for other 
reasons. In this case a new pack of Regulon 
should be started without leaving a gap between 
packs. You may skip your period for as long as 
you want, but it is not recommended to skip 
it for longer than 3 cycles, since this may lead 
to bleeding disturbances (spotting or break-
through bleeding).

Changing from other contraceptive to Regulon
All pills in the old pack should be finished. The 
first Regulon tablet should be taken on the next 
day, i.e. no gap is left between packs and it is 
unnecessary to wait for your period to begin. 
Extra contraceptive precautions are not required. 
In case of changing from a mini pill to Regulon, 
the first Regulon tablet should be taken on the 
first day of your period. If no bleeding occurs, you 
can change from a mini pill to Regulon on any 
day but extra contraceptive precautions must be 
taken for the first 7 days of taking Regulon.

After delivery
Tablet intake can be started 2-3 weeks following 
childbirth. If intercourse has taken place within 
this time, other contraceptive precautions should 
be taken and you can start using the pill when 
your first period appears. If you start taking the 
pills more than 21 days after delivery, additional 
contraceptive precautions are required for the 
first 7 days.

After a miscarriage or abortion
After a miscarriage or abortion you can start 
using Regulon immediately, according to 
instructions of your doctor.

Reliability of Regulon film-coated tablets may 
be reduced
•	 If you are more than 12 hours late in taking 

your pill.
•	 If you have a stomach and bowel upset

accompanied with vomiting and diarrhoea 
lasting for more than 12 hours.

•	 If you are taking certain medicines
concomitantly.

•	 If you forget to take the pill at the usual
time , you should take it within 12 hours.
Take the next pill at your normal time.
Beyond 12 hours the reliability of the pill
may be reduced, therefore the missed pill 
should be taken as soon as possible. The
next tablet should be taken at the usual
time and other contraceptive precautions

should be taken for the next 7 days.
•	 If you have a stomach upset accompanied 

with vomiting and diarrhoea,  the
absorption of Regulon may be decreased. 
If you feel better within 12 hours after you 
have taken a pill, you should take an extra 
pill from a spare pack and continue taking 
the pills from the original pack as usual. If 
symptoms last for more than 12 hours, you 
should continue tablet intake and use also 
other contraceptive methods for the next 
7 days.

4. What are the possible undesirable effects 
of Regulon film-coated tablets and what 
to do if they occur?

Like all medicines, Regulon may also have 
undesirable effects.
These may be the following: nausea, vomiting, 
headache, breast tenderness, change in body 
weight, vaginal infection, bleeding between 
monthly periods, skin rash, discomfort if contact 
lenses are used, depression and mood changes.
During the first few months of tablet  taking 
bleeding disturbances may occur such as 
irregular periods, bleeding between two periods, 
which may be heavier (break-through bleeding) 
or weaker (spotting), or there might be no 
bleeding at the usual time. These alterations do 
not mean that the preparation is not appropriate. 
However, if necessary, you should talk to your 
doctor.
Serious, rarely reported adverse reactions are 
thrombosis, breast and cervical cancer, liver 
diseases, chorea (disease of the nervous system), 
gallstones.
You should consult your doctor if you experience 
these or any other unusual symptoms. If you 
smoke, you should tell your doctor about it, 
since smoking increases the risk of thrombotic 
diseases, especially in women over 35 years of 
age. You should stop taking Regulon immediately 
and consult your doctor if you have any of the 
following signs or symptoms:
•	 If you notice possible signs of a thrombosis 

such as severe pain in the chest which may 
reach to the left arm, unusually severe
pain in the legs, weakness or numbness
in any part of your body, breathlessness,
an unusual cough, especially if you
cough up blood, dizziness or fainting,
visual disturbances, disturbed hearing or
speech, migraine for the first time or if your 
migraine gets worse.

•	 If you develop jaundice (yellowing of the
skin).

•	 If you can feel a lump in your breast.
•	 If you have a sudden, severe pain in the

lower part of your belly or stomach.
•	 If you have unusual, heavy vaginal

bleeding or if you miss your period twice
in a row.

•	 In case of long-term bed-ridden state, or 4 
weeks prior to a planned operation.

•	 If you suspect that you are pregnant.

To report any side effect(s):

•	 Saudi Arabia:

The National Pharmacovigilance and 
Drug Safety Centre (NPC)

•	 Fax: +966-11-205-7662
•	 Call NPC at +966-11-2038222, Exts:

2317-2356-2353-2354-2334-2340.
•	 Toll free phone: 8002490000
•	 E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
•	 Website: www.sfda.gov.sa/npc

•	 Other GCC States:
Please contact the relevant competent authority.

5. How to store Regulon film-coated
tablets?

Store between 15-30°C.
Do not use the preparation beyond the expiry 
date shown on the package. Keep the medicine 
out of the reach of children.

Date of last revision: 01 May 2017 

MA Holder and Manufactured by:
GEDEON RICHTER PLC.
BUDAPEST-HUNGARY 

Packed by:
AJA Pharmaceutical Industries Co. Ltd.
Hail 55414, Saudi Arabia

This is a Medicament
•	 Medicament is a product which affects

your health and its consumption contrary 
to instructions is dangerous for you.

•	 Follow strictly the doctor’s prescription, 
the method of use and the instructions 
of the pharmacist who sold the
medicament.

•	 The doctor and the pharmacist are the 
experts in medicines, their benefits and 
risks.

•	 Do not by yourself interrupt the period 
of treatment prescribed for you.

•	 Do not repeat the same prescription
without consulting your doctor.

•	 Keep all medicaments out of reach of
children.

Council of Arab Health Ministers

Union of Arab Pharmacists
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ريجيولون  اأقرا�ص مغلفة
الرجاء قراءة هذه الن�شرة بحر�ص قبل البدء يف تناول الدواء 
واالحتف���اظ به���ذه الن�شرة فق���د حتتاج���ن اإىل قراءتها مرة 
اأخرى. اإذا كنت تريدين معرفة املزيد عن دوائك اأو كنت غري 
متاأكدة من اأي �شيء يتعلق به، ا�شاأيل الطبيب اأو ال�شيدالين. 
اإن طبيب���ك قد و�شف لك هذا الدواء من اأجلك فقط لذا فال 

تقومي اأبدا باإعطاء هذا الدواء الأي �شخ�ص اآخر.

1 دواع���ي1	. وماه���ي1 ريجيول���ون؟1 اأقرا����ص1 ماه���ي1
اال�ستخدام؟

كل قر�ص يحتوي على:
ايثيانيل ا�شرتاديول 0.03 ملغرام

دي�شوجي�شرتيل 0.15 ملغرام
امل���واد امل�شاف���ة االأخ���رى: ا�شتريي���ت املاغنيزي���وم، �شيلي���كا 
المائية، األفا توكوفريول، حام����ص ا�شتياريك، بوفيدون، ن�شا 

البطاط�ص ومونوهيدرات �شكر اللنب.
الغ���الف اخلارجي للقر����ص: بروبيلن جليك���ول، ماكروجول 

6000 وهيربوميلوز.
ريجيول���ون دواء مان���ع للحم���ل يوؤخ���ذ بالف���م. يحت���وي عل���ى 
هرمون���ات خملقة ويعمل عن طريق منع التبوي�ص. ينبغي قبل 
الب���دء يف تناول اأقرا�ص ريجيول���ون اجراء فح�ص طبي كامل 
الأمرا����ص الن�شاء وذل���ك ال�شتبعاد اأمرا�ص ق���د ت�شكل خطرا 
نتيج���ة ا�شتعم���ال عقاقري منع حم���ل فموية. وم���ن ال�شروري 
اج���راء فحو�شات طبية اأثناء ا�شتعم���ال امل�شتح�شر بعد كل 6 

اأ�شهر تقريبا.
يعت���رب ا�شتعم���ال اأقرا�ص منع احلمل الفمي���ة باملقارنة بطرق 
م���ن احلمل االأخرى ذو منافع ومزايا كثرية حيث اأنها طريقة 
يعتمد عليها ملنع احلم���ل ويف نف�ص الوقت ميكنك بعد توقفك 
ع���ن تن���اول القر�ص اأن ت�شبح���ي حامال. ق���د ت�شبح دورتك 
ال�شهري���ة اأخ���ف واأق�ش���ر. قد ت�شب���ح اآالم ال���دورة اأقل حدة 
اأو تختف���ي متام���ا. ا�شتعم���ال االأقرا����ص قد يقل���ل من حدوث 
االأنيمي���ا، ا�شابات احلو�ص. حاالت احلمل التي حتدث خارج 
الرحم وكذلك بع�ص اال�شطرابات للرحم واملباي�ص والثدي.

1 متى1ينبغي1عدم1تناول1اأقرا�ص1ريجيولون؟	.
ال تتن���اويل ريجيول���ون يف حال���ة احل�شا�شي���ة املفرطة الأي من 
مكون���ات امل�شتح�ش���ر. وبالطب���ع اإذا منت حام���ل واأثناء فرتة 
االإر�ش���اع الطبيعي واأورام الث���دي والرحم اخلبيثة وكذلك يف 
حالة تك���ون اجللطات. فاجللطة الدموية ت���وؤدي اإىل جلطات 
رئوي���ة ونوبة قلبية و�شكت���ة دماغية واالإ�شاب���ة بارتفاع �شغط 

الدم وم�شاكل يف التبوي�ص.
االإ�شاب���ة بحالة مر�ص �شكر ح���اد قد يكون م�شحوبا مب�شاكل 
نتيجة له . مر�ص كبدي حاد، ح�شوات باملرارة، نزيف مهبلي 
جمه���ول االأ�شل، اأمرا����ص باملناع���ة توؤثر على اأج���زاء معينة 
م���ن اجل�شم، يرقاناأ )املرارة(، حك���ة، طفح جلدي اأو حدوث 
م�شاكل يف ال�شم���ع اأثناء احلمل. اإذا ما تعر�شت الأي من هذه 
االأعرا�ص املذك���ورة اأثناء تناولك لالأقرا�ص توقفي عن تناول 

االأقرا�ص وا�شت�شريي طبيبك فورا.
يف حالة خ�شوعك الأخذ عينة من الدم اأخربي طبيبتك باأنك 
تتناولن اأقرا�شا ملنع احلمل فموية. وذلك الأن امل�شتح�شر قد 

يوؤثر على نتائج الفحو�شات املخربية.

قد تتك���ون بقع بني���ة �شفراء عل���ى الب�ش���رة. وخ�شو�شا على 
الوجه. اأو قد ت�شابن كذلك ببقع كبدية. فاإذا حدث ذلك لك 
م���ن قبل اأثناء احلمل اأو عندما كنت تتناولن م�شتح�شر اآخر 
يحتوي عل���ى هرمونات. ف���اإذا ما ظننت باأنك ق���د تتعر�شن 

لذلك فتجنبي حمامات ال�شم�ص واالأ�شعة فوق البنف�شجية.
اإن تناول اأقرا�ص ريجيولون ب�شورة متزامنة مع بع�ص االأدوية 
االأخرى مثل م�شادات ال�شرع وامل�شادات احليوية واملهدئات 
وامللينات قد تعم���ل على تقليل مفعولها اإذا كنت م�شابة بداء 
ال�شكري فاإنك رمبا تكونن يف حاجة اإىل جرعات مرتفعة من 
االأن�شولن اأو العقاقري االأخرى امل�شادة لل�شكري. ينبغي عليك 
اإخطار طبيبك اأو ال�شيدالين مبا تتناولينه حاليا من االأدوية 

اأو تلك التي كنت تتناولينها من قبل.
اأما يف حالة غياب الدورة ال�شهرية فاإنه ميكنك اإجراء فح�ص 
للحمل ال���ذي ال تتاأثر نتيجت���ه باالأقرا�ص. ف���اإذا كانت نتيجة 
اختبار احلم���ل �شلبية ا�شتمري يف تن���اول االأقرا�ص كالعادة. 
واإال فاإن���ه ينبغي  مراجع���ة طبيبك مع مالحظة اأنه من النادر 
ج���دا حدوث حمل اإذا ما كنت تناولت االأقرا�ص كما هو مقرر 
ومل تع���اين م���ن تقي���وؤ لالأقرا�ص بع���د تناوله���ا ومل تكوين قد 
تناول���ت اأدوية اأخرى تقلل من مفعولها. ومبا اأن املواد الفعالة 
يف القر�ص قد تظهر يف حليب االأم وتقلل من كميته. لذا فاإننا 
ال نو�ش���ي با�شتعمال ريجيولون اأثناء االإر�شاع من حليب االأم. 
اإن تناول اأقرا����ص ريجيولون ال توؤثر على القدرة على القيادة 
اأو القي���ام باأداء العمل الذي قد ي�شكل خطورة توؤدي اإىل وقوع 

حادث.

1 كيفية1ا�ستعمال1اأقرا�ص1ريجيولون؟	.
ينبغ���ي تناول قر�ص واحد يوميا ويف�شل اأن يتم ذلك بانتظام 
يف نف����ص الوق���ت. مبتدئ���ة بتناول���ه يف الي���وم االأول لل���دورة 
ال�شهرية وملدة 21 يوما تكون متبوعة بفرتة 7 اأيام راحة. التي 
يح���دث خاللها نزيف �شبي���ه بالدورة ال�شهري���ة )احلي�ص(. 
وه���ذا وينبغ���ي البدء يف تن���اول اأقرا�ص ال� 21 ي���وم التالية يف 

اليوم الثامن حتى واإن مل يكن النزيف قد توقف.

تناول1اأقرا�ص1ريجيولون1الأول1مرة
انتظ���ري حتى تب���داأ دورت���ك ال�شهري���ة واتخ���ذي احتياطات 
ا�شافية ملنع احلمل مثل الواقي الذكري. ينبغي تناول القر�ص 

االأول يف اليوم االأول لدورتك ال�شهرية.
اإذا م���ا كانت قد بداأت �شلفا فاإنه ميكنك تناول القر�ص االأول 
ابت���داءا من الي���وم 2 وحت���ى اليوم 5 م���ن ال���دورة ال�شهرية. 
ب�ش���رف النظ���ر عن حقيق���ة م���ا اإذا كان النزي���ف قد توقف 
اأم ال. ويج���ب يف ه���ذه احلالة اتخاذ احتياط���ات ا�شافية ملنع 
احلمل طوال ال� 7 اأيام ال�شتعمال القر�ص اأثناء الدورة االأوىل.
اإذا م���ا كان���ت دورتك قد بداأت �شلفا قب���ل 5 اأيام، فاأنه ينبغي 
علي���ك االنتظ���ار حت���ى الي���وم االأول م���ن دورت���ك التالية مع 
اتخاذك احتياطات ا�شافية ملنع احلمل. وينبغي عليك تناول 

االأقرا�ص يف اليوم االأول من دورتك التالية.

وقف1الدورة1ال�سهرية
رمب���ا قد ترغبن يف وق���ف دورتك ال�شهرية بغر����ص عطلة اأو 
امتح���ان اأو الأي اأ�شب���اب اأخ���رى. ينبغ���ي يف مثل ه���ذه احلالة 
البدء يف عبوة جديدة الأقرا�ص ريجيولون دون ترك الأي فجوة 
زمنية ب���ن العبوات. يجوز لك وقف دورت���ك ال�شهرية الأطول 
ف���رتة تريدينها اإال اأنه من غري املو�ش���ى به وقفها لفرتة تزيد 
ع���ن 3 دورات �شهري���ة متتالية الأن ذلك قد ي���وؤدي اإىل نزيف 

متقطع ومفاجيء.

التحول1من1اأقرا�ص1منع1حمل1اأخرى1اإىل1ريجيولون
ينبغ���ي االنته���اء من جمي���ع اأقرا����ص العبوة القدمي���ة وتناول 
القر����ص االأول من ريجيولون يف اليوم الت���ايل. اأي عدم ترك 
فجوة زمنية بن العبوات. ولي�ص من ال�شروري االنتظار حتى 
بدء دورت���ك ال�شهرية. لي����ص من املطلوب اتخ���اذ احتياطات 
اأخ���رى ملنع احلمل. يف حالة التغي���ري من اأقرا�ص بروجي�شتن 
)اأحادي���ة الهرمون( اإىل ريجيول���ن فاإنه ينبغي تناول القر�ص 
االأول من ريجيولون يف اليوم االأول لدورتك ال�شهرية. فاإذا مل 
يح���دث اأي نزيف فاإنه ميكنك التغيري من اأقرا�ص بروج�شتن 
)اأحادي���ة الهرم���ون( اإىل ريجيولون يف اأي ي���وم. اإال اأنه يجب 
اتخ���اذ احتياط���ات منع حمل ا�شافية طوال ال���� 7 اأيام االأوىل 

لتناولك الأقرا�ص ريجيولون.

بعد1الوالدة
ميكن���ك البدء بتناول القر�ص خالل فرتة ترتاوح ما بن 3-2 
اأ�شابيع بعد ال���والدة. فاإذاحدث جماع خالل هذه املدة ينبغي 
اتخ���اذ احتياط���ات من���ع حمل ا�شافي���ة. وميكن���ك ا�شتخدام 
االأقرا����ص عندما تظهر دورتك االأوىل.، واإذا ما بداأت بتناول 
االأقرا����ص بعد ما يزي���د عن ال� 21 يوما من ال���والدة فاإنه من 
املطل���وب اتخاذ احتياطات ملنع حدوث احلمل طوال ال� 7 اأيام 

االأوىل.

بعد1االإجها�ص1اأو1االإ�سقاط
ميكن���ك بع���د ح���دوث اإ�شق���اط للحم���ل اأو اإجه����ص البدء يف 

ا�شتخدام اأقرا�ص ريجيولون فورا وفقا لتعليمات طبيبك.

نق�ص1فاعلية1اأقرا�ص1ريجيولون
• اإذا ن�شي���ت تن���اول القر����ص يف املوع���د املعت���اد ينبغي 	

عليك تناول خالل 12 �شاع���ة. تناويل القر�ص التايل 
يف موع���ده املعتاد. حيث اأن تناول القر�ص املن�شي بعد 
م���ا يزيد عن 12 �شاعة قد ي���وؤدي اإىل نق�ص الفاعلية 
ملنع احلمل.لذل���ك فاإنه ينبغي تناول القر�ص الذي مل 
يتم���ك تناوله يف موعده باأ�ش���رع ما ميكن وينبغي اأخذ 
القر����ص الذي يلي���ه يف املوع���د العادي. م���ع �شرورة 
اتخاذ احتياطات ا�شافية ملنع احلمل طوال ال� 7 اأيام 

التالية.
• اإذا اأ�شب���ت با�شطراب���ات م�شحوبة بق���يء اأو ا�شهال 	

فه���ذا يقل���ل م���ن امت�شا����ص وفاعلي���ة القر����ص. اإذا 
حت�شن���ت خ���الل 12 �شاعة م���ن بعد تناول���ك القر�ص 
تن���اويل قر�ص مثي���ل بدال عن هذا القر����ص من عبوة 
احتياطي���ة اأخ���رى. اأم���ا اإذا ا�شتم���ر ملا يزي���د عن 12 
�شاع���ة فيج���ب عليك اال�شتم���رار يف تن���اول االأقرا�ص 

وا�شتخدام و�شيلة حمل اأخرى ا�شافية.
• اإذا كن���ت تتناول���ن اأدوية تقلل م���ن الفاعلية يف نف�ص 	

الوقت.

1 ماه���ي1التاأث���رات1الغ���ر1مرغوب���ة1وما1ال���ذي1ينبغي1	.
عمله1اإذا1حدثت؟

مث���ل االأدوي���ة االأخ���رى، هن���اك اآثار غ���ري مرغ���وب فيها مثل 
الغثيان، الق���يء، ال�شداع، اأمل بالثدي، تغري يف وزن اجل�شم، 
ا�شاب���ات مهبلي���ة، النزي���ف بن ال���دورات ال�شهري���ة، الطفح 
اجلل���دي، ع���دم الراحة م���ن ا�شتخدام العد�ش���ات الال�شقة، 
االكتئاب وتعكر املزاج قد حتدث خالل االأ�شهر القليلة االأوىل 

من تناول االأقرا�ص. 
ا�شطراب���ات نزفي���ة مث���ل: دورات غ���ري منتظم���ة، نزيف بن 

الدورت���ن. قد يكون �شديد مفاجيء اأو �شعيف متقطع اأو رمبا 
ال يك���ون هناك اأي نزيف يف املوعد املعتاد. اإن هذه التغيريات 
ال تعني اأن امل�شتح�ش���ر غري منا�شب. اإال اأنه اإذا ما لزم االأمر 
تكون هناك �شرورة ملراجعة طبيبك. اأما االآثار اجلانبية التي 
ن���ادرا ما يت���م التبليغ عنها فهي: اجللط���ة الوعائية و�شرطان 
الثدي واحلو����ص واأمرا�ص الكبد وا�شطرابات ع�شبية تتميز 
بت�شنج���ات يف الوج���ه واالأط���راف، ح�شوات امل���رارة. عليك 
ا�شت�ش���ارة طبيب���ك اإذا ما تعر�شت لالإ�شاب���ة بهذه االأعرا�ص 
اأو اأي اأعرا����ص اأخ���رى. اإذا كن���ت مدخنة فاإن���ه ينبغي عليك 
اإب���الغ طبيبك بذلك الأن التدخن يزيد م���ن خطورة االإ�شابة 
باأمرا����ص اجللط���ة الوعائي���ة. خ�شو�شا بن الن�ش���اء الالتي 
تزيد اأعماره���ن عن 35 �شنة. ينبغي عليك التوقف عن تناول 
ريجيول���ون فورا وا�شت�شارة الطبيبة اإذا ما كنت تعانن من اأي 

من العالمات اأو االأعرا�ص التالية:
• اإذا الحظ���ت عالمة م���ن املمكن اأن تك���ون دليال على 	

جلطة. مث���ل اأمل حاد يف ال�شدر ق���د ميتد لي�شل اإىل 
ال���ذراع االأي�ش���ر اأو اأمل ح���اد غ���ري ع���ادي يف ال�شاقن 
اأو �شع���ف اأو تنمي���ل يف اأي ج���زء من اأج���زاء ج�شمك 
اأو �شي���ق يف التنف����ص اأو له���اث اأو �شعال غ���ري عادي. 
خ�شو�ش���ا اإذا كان ال�شع���ال م�شحوبا ب���دم اأو ت�شو�ص 
بال�شم���ع اأو ا�شط���راب بال���كالم اأو �شع���رت ب�ش���داع 

ن�شفي الأول مرة اأو اإذا ما �شاء �شداعك الن�شفي.
• اإذا اأ�شبت بال�شفراء )املرارة(.	
• اإذا اأ�شب���ت باأمل حاد مفاج���يء يف اجلزء ال�شفلي من 	

بطنك اأو معدتك.
• اإذا اأ�شبت بنزيف مهبلي �شديد وغري عادي اأو اإذا ما 	

غابت دورتك ال�شهرية مرتن.
• اإذا  كان���ت حالتك ال�شحية ت�شتدعي الرقود بال�شرير 	

لف���رتة طويل���ة. اأو قب���ل 4 اأ�شابي���ع من اج���راء عملية 
جراحية.

• اإذا كنت ت�شكن باأنِك حامل.	

لالإبالغ1عن1اأي1تاأثرات1جانبية:

• اململكة1العربية1ال�سعودية	
املرك���ز الوطني للمراقب���ة ال�شيدالني���ة و�شالمة 

العقاقري )ان بي �شي( 
• فاك�ص : 966-11-205-7662+	
• للمراقب���ة 	 الوطن���ي  باملرك���ز  هاتف���ي  ات�ش���ال 

ال�شيدالني���ة و�شالمة العقاقري )ان بي �شي( على 
الهاتف 

• رق���م: 2038222-11-966+ حتوي���الت: 2317، 	
2340 ،2334 ،2354 ،2353 ،2356

• هاتف االت�شال املجاين: 8002490000	
• بريد الكرتوين:	

npc.drug@sfda.gov.sa

• املوقع على ال�شبكة:	
www.sfda.gov.sa/npc

• دول1جمل�ص1التعاون1اخلليجي1االأخرى:	
يرجى االت�شال بال�شلطات املخت�شة يف كل بلد

1 كيفية1تخزين1اأقرا�ص1ريجيولون	.
بدرجة حرارة ترتاوح ما بن 15-30 درجة مئوية. ال ي�شتخدم 

بعد تاريخ انتهاء ال�شالحية املو�شح على العبوة.
يحفظ بعيدا عن متناول االأطفال.

تاريخ1اآخر1مراجعة:11 مايو 2017م
مالك1حق1الت�سويق1وامل�سنع:

�شركة جوديون ريخرت
بوداب�شت – املجر

متت1التعبئة1عن1طريق:1
�شركة اأجا لل�شناعات الدوائية املحدودة

حائل  55414 – اململكة العربية ال�شعودية

اإن1هذا1دواء
• ال���دواء هو منت���ج يوؤثر عل���ى ال�شح���ة وا�شتعماله 	

ب�شكل خمالف للتعليمات ي�شكل خطرًا عليك.
• يج���ب اتب���اع تعليمات الطبي���ب بكل دق���ة والتقيد 	

بطريق���ة اال�شتعم���ال واإر�ش���ادات ال�شيديل الذي 
�شرف لك الدواء.

• اإن الطبي���ب وال�شي���ديل هما اخل���رباء يف الدواء 	
ويعرفان فوائده وخماطره. 

• ال تتوق���ف من تلق���اء نف�شك عن ا�شتعم���ال الدواء 	
الذي مت و�شفه لك. 

• ال تكرر ا�شتعمال الدواء بعد انتهائه دون ا�شت�شارة 	
الطبيب. 

• يج���ب حف���ظ جمي���ع االأدوي���ة بعي���دا ع���ن متناول 	
االأطفال.

جمل�ص1وزراء1ال�سحة1العرب

واحتاد1ال�سيادلة1العرب
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