
 

 

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2011/08448-Z1B 

 

Písomná informácia pre používateľku 

 

Lutinus  

100 mg vaginálne tablety  

progesteronum 

  

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože 

obsahuje pre vás dôležité informácie.  

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.  

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy. 

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa 

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre 

používateľku.  

 

V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete: 

1. Čo je Lutinus a na čo sa používa 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lutinus 

3. Ako používať Lutinus  

4. Možné vedľajšie účinky 

5. Ako uchovávať Lutinus  

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 

 

 

1. Čo je Lutinus a na čo sa používa 

 
Tento liek sa dodáva ako vaginálne tablety (tablety na použitie do pošvy), ktoré obsahujú prirodzený 

ženský pohlavný hormón, progesterón. 

 

Lutinus je určený ženám, ktoré potrebujú zvýšené množstvo progesterónu pri liečbe v rámci programu 

asistovanej reprodukcie (ART, umelé oplodnenie). 

 

Progesterón pôsobí na výstelku maternice, teda tú časť maternice, do ktorej sa uhniezďuje plod 

a pomôže vám otehotnieť a udržať si tehotenstvo, keď sa liečite na neplodnosť. 

 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Lutinus 

 

Lutinus sa môže používať len u žien, ktoré podstupujú liečbu neplodnosti v rámci programu 

asistovanej reprodukcie (ART). Liečba sa začína v deň odobratia vajíčka. Váš lekár vám povie, kedy 

liečba začína. 

  

Nepoužívajte Lutinus 

 ak ste alergická na progesterón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených 

v časti 6). 

 pri neobvyklom krvácaní z pošvy, ktorého príčinu nevyhodnotil lekár. 

 ak ste potratili a váš lekár sa domnieva, že určitá časť tkaniva zostala ešte v maternici alebo išlo o 

mimomaternicové tehotenstvo. 

 ak máte alebo ste mali závažné problémy s pečeňou. 

 ak máte nádor prsníka alebo pohlavných orgánov alebo ak existuje podozrenie na takýto nádor. 

 ak máte alebo ste mali krvnú zrazeninu v nohách, pľúcach, očiach alebo kdekoľvek v organizme. 
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 ak trpíte porfýriou (vrodená alebo získaná porucha určitých enzýmov). 

 

Upozornenia a opatrenia 
Buďte zvlášť opatrná a povedzte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne, počas liečby alebo aj 

po niekoľkých dňoch po použití poslednej dávky, ktorýkoľvek z nasledovných príznakov: 

 bolesti v lýtkach alebo na hrudníku, náhle problémy s dýchaním alebo vykašliavanie krvi, čo môže 

byť spôsobené krvnou zrazeninou v nohách, srdci alebo v pľúcach. 

 silná bolesť hlavy alebo vracanie, závraty, nevoľnosť alebo poruchy zraku alebo reči, slabosť alebo 

necitlivosť rúk alebo nôh, čo môže byť spôsobené krvnou zrazeninou v cievach mozgu alebo očí. 

 zhoršenie príznakov depresie. 

 
Pred začatím liečby Lutinusom povedzte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste mali niektorý 

z nasledovných zdravotných problémov: 

 epilepsia 

 migréna 

 astma 

 porucha funkcie srdca alebo obličiek 

 diabetes (cukrovka) 

 
Deti 

Lutinus nie je určený na použitie u detí. 

 

Iné lieky a Lutinus 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu 

lekárovi alebo lekárnikovi. 

 

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok progesterónu vo vaginálnych tabletách. Napríklad 

karbamazepín, rifampicín a tiež ľubovník bodkovaný – nachádzajúci sa v niektorých rastlinných 

produktoch, môžu znižovať účinok progesterónu, pričom lieky obsahujúce ketokonazol a vaginálne 

krémy proti plesniam môžu účinok progesterónu zvyšovať.  

 

Tehotenstvo a dojčenie 

Lutinus sa môže používať počas prvého trimestra tehotenstva u žien, ktoré potrebujú dodatočný 

progesterón pri liečbe v rámci programu asistovanej reprodukcie (ART). 

 

Riziko vrodených vývojových chýb, vrátane poškodení pohlavných orgánov u novorodencov, 

chlapcov aj dievčat, z dôvodu účinku progesterónu podávaného počas tehotenstva, nie je úplne 

preukázané. 

 

Tento liek sa nesmie používať počas dojčenia.  

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov 

Lutinus má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liek môže 

spôsobiť ospalosť a/alebo závraty; preto sa odporúča opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. 

 

  

3. Ako používať Lutinus 

 

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to 

u svojho lekára. 
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Obvyklá dávka je 100 mg a zavádza sa priamo do pošvy trikrát denne odo dňa odberu vajíčka. Ak sa 

tehotenstvo potvrdí, podávanie Lutinusu má pokračovať počas 30 dní.   

 

Návod na použitie 

 

Lutinus sa zavádza priamo do pošvy pomocou priloženého aplikátora. 

 

 

 
1. Vyberte aplikátor z obalu. 

 

 

 

 

 

2. Vložte jednu tabletu na určené miesto na konci 

aplikátora. Tableta má byť umiestnená pevne, aby 

nevypadla. 

 

 

 

3. Aplikátor s tabletou sa zavádza do pošvy postojačky, 

posediačky alebo ležiačky na chrbte s pokrčenými 

kolenami. Opatrne zaveďte tenký koniec aplikátora 

hlboko do pošvy. 

 

 

 

4. Stlačte piest, aby sa tableta uvoľnila.  

 

Vyberte aplikátor a opláchnite ho pod teplou tečúcou 

vodou, osušte mäkkou tkaninou a odložte pre ďalšie 

použitie. 

 

Ak použijete viac Lutinusu, ako máte 
Ak použijete viac Lutinusu, ako vám odporučil váš lekár, kontaktujte, prosím, svojho lekára alebo 

lekárnika. 

 

Ak zabudnete použiť Lutinus 
Použite dávku čo najskôr, ako si na to spomeniete a ďalej pokračujte ako obvykle. Nepoužite 

dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. 

 

Ak prestanete používať Lutinus 
Ak ste prestali používať Lutinus alebo sa chystáte prestať používať Lutinus, poraďte sa, prosím, so 

svojím  lekárom alebo lekárnikom. Náhle prerušenie podávania progesterónu môže spôsobiť zvýšenie 

úzkosti, náladovosť a zvýšenie citlivosti k epileptickým záchvatom. 

 

 

4. Možné vedľajšie účinky 

 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 

 

Najčastejšie vedľajšie účinky sú bolesť hlavy, ochorenia pošvy a kŕče maternice.  
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Nasledujúce časté vedľajšie účinky postihujú 1 až 10 z každých 100 liečených pacientok: 

- Bolesť hlavy 

- Distenzia brucha (nadúvanie)  

- Bolesť brucha 

- Nevoľnosť 

- Kŕče maternice 

 

Nasledujúce menej časté vedľajšie účinky postihujú 1 až 10 z každých 1 000 liečených pacientok: 

- Závraty 

- Nespavosť 

- Hnačka 

- Zápcha 

- Žihľavka (alergická vyrážka) 

- Vyrážka 

- Ochorenia pošvy (napr. bolesť  v pošve, pocit pálenia, výtok, suchosť a krvácanie) 

- Infekcie pošvy spôsobené plesňami  

- Ochorenia prsníkov (napr. bolestivosť prsníkov, opuch prsníkov a citlivosť prsníkov) 

- Svrbenie v oblasti pohlavných orgánov 

- Periférny edém (opuch končatín v dôsledku hromadenia tekutiny) 

 

Nasledujúce vedľajšie účinky sa pozorovali po uvedení lieku na trh. Častosť ich výskytu nie je 

známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):  

- Únava 

- Vracanie 

- Alergické reakcie 

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa 

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre 

používateľku. 

 

 

5. Ako uchovávať Lutinus 

 
Tento liek uchovávajte mino dohľadu a dosahu detí. 

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie 

sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. 

 

Uchovávajte v pôvodnom obale. 

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.  

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. 

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 

 

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 

 

Čo Lutinus obsahuje 

Liečivo je progesterón. 

Jedna vaginálna tableta obsahuje 100 mg progesterónu. 

Ďalšie zložky sú:  

 Koloidný oxid kremičitý hydrofóbny 
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 Monohydrát laktózy 

 Predželatinovaný kukuričný škrob 

 Povidón 

 Kyselina adipová 

 Hydrogenuhličitan sodný 

 Nátriumlaurylsulfát 

 Magnéziumstearát 

 

Ako vyzerá Lutinus a obsah balenia 

Tento liek je vo forme vaginálnych tabliet. Sú to biele až takmer biele ploché oválne tablety s nápisom 

"FPI" na jednej strane a "100" na druhej strane.  

 

Veľkosť balenia: 21 vaginálnych tabliet, ktoré sa dodávajú s jedným polyetylénovým vaginálnym 

aplikátorom. 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:  

Ferring-Léčiva, a.s. 

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika 

 

Výrobca: 

Ferring GmbH 

Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemecko 

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa 

rozhodnutia o registrácii: 

Ferring Pharmaceuticals SA 

BC Aruba, Galvaniho 7/D 

821 04 Bratislava 

Tel:  + 421 2 54 416 010 

Fax: + 421 2 54 411 770 

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com 

 

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod 

nasledovnými názvami: 

 
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Holandsko, 

Nórsko, Poľsko, Slovenská republika, Španielsko a Švédsko: Lutinus 

Portugalsko: Luferti  

Rumunsko: Lutinus 100 mg, comprimate vaginale  

Slovinsko: Lutinus 100 mg vaginalne tablete 

Veľká Británia: Lutigest  

 

Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.  

 


