
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin vaginální inzert
etonogestrelum/ethinylestradiolum

•	Kontraceptivum

•	Určen	pro	ženy	ve	fertilním	věku

•	Účinný	a	bezpečný
•	Antikoncepční	účinnost	je	srovnatelná	s	COC

1 nebo 3 kroužky v balení

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: ADARING 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin vaginální inzert. Složení: Adaring obsahuje etonogestrelum 11 mg a ethinylestradiolum 3,474 mg. Kroužek uvolňuje etonogestrel a ethinylestradiol v průměrném množství 
0,120 mg a 0,015 mg za 24 hodin po dobu 3 týdnů. Indikace: Kontraceptivum. Dávkování: Žena si může do pochvy zavádět přípravek Adaring sama. Lékař jí má poradit, jak jej zavádět a jak jej odstraňovat. Jakmile byl přípravek Adaring 
zaveden, je v pochvě ponechán trvale 3 týdny. Po 3 týdnech používání musí být přípravek Adaring odstraněn ve stejný den v týdnu, kdy byl zaveden. Po jednotýdenní přestávce bez kroužku se zavádí nový kroužek. V období bez kroužku 
se obvykle dostaví menstruace. Kontraindikace: Přítomnost nebo riziko VTE: současný VTE (léčený antikoagulancii) nebo anamnéza VTE (např. DVT nebo PE), známá dědičná nebo získaná predispozice k VTE, jako jsou rezistence na APC, 
deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S, velký chirurgický zákrok s déletrvající imobilizací, vysoké riziko VTE v důsledku přítomnosti více rizikových faktorů. Přítomnost nebo riziko ATE: současný ATE, anamnéza ATE 
nebo prodromální stav, cerebrovaskulární onemocnění – současný iktus, anamnéza iktu nebo prodromálního stavu, známá hereditární nebo získaná predispozice k ATE, jako jsou hyperhomocysteinemie a antifosfolipidové protilátky, 
anamnéza migrény s fokálními neurologickými příznaky, vysoké riziko ATE v důsledku vícečetných rizikových faktorů; dále viz SPC. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek je určen k ochraně před otěhotněním. Není během těhotenství 
indikován. Pokud dojde k otěhotnění s přípravkem Adaring in situ, pak je třeba kroužek odstranit. Kojení může být estrogeny ovlivněno, protože mohou snížit množství a změnit složení mateřského mléka. Proto se obecně nedoporučuje 
zavádět přípravek Adaring dříve, než kojící matka úplně své dítě odstaví. Nežádoucí účinky: Bolesti hlavy, vaginální infekce a vaginální výtok. Úplný výčet, včetně četnosti výskytu n. ú., viz SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Před 
výdejem: Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte v původním obalu. Při výdeji: Lékárník označí datum výdeje na obalu. Přípravek se má použít nejpozději 6 měsíců po datu vydání, vždy však před ukončením doby použitelnosti, 
je nutné se řídit dřívějším datem. Po výdeji: 6 měsíců, uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Doba použitelnosti: 18 měsíců. Balení: 1 nebo 3 kroužky. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, Polsko. Registrační číslo: 17/237/17-C. Datum revize textu: 6. 12. 2018

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku si prosím přečtěte Souhrn údajů o přípravku, který je k dispozici na internetové adrese www.sukl.cz.
VPOIS je dostupná z webových stránek, http://adamed.com.pl/cz/verejne-pristupna-odborna-informacni-sluzba. Tento materiál je určen pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat v něm zmíněné léčivé přípravky. Jeho zpřístupněním 
jiným osobám může dojít k porušení zákona, které je sankcionováno. Zdroj: SPC ADARING. [online]. [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0223802&tab=texts
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