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2017אוקטובר
רופא/הנכבד/ה

נכבד/התרוקח/

 Cerazette®הנדון: 
 סרזט 

 
Dosage Form: Film Coated Tablets 
Composition: each tablet contains 0.075 mg desogestrel  

 
Cerazetteהתכשיר לצרכן שלהעלון לרופא ו ןהעלו( מבקשת ליידע על עדכון  (MSDחברת מרק שארפ ודוהם ישראל

®  
.

 

 
  Contraceptive   המאושרת לתכשיר: להלן לשון ההתוויה

 
 .הבריאות משרד ידי על המאושר לרופא בעלון לעיין יש ,מפורטות מתן ולהוראות מלא למידע

 
 :בעלון לרופאמהותיים עדכונים 

 .תחתון קו עם מודגש שהתווסף טקסט
4.4 Special warnings and precautions for use 
 
The efficacy of Cerazette may be reduced in the event of missed tablets (Section 4.2), gastrointestinal 
disturbances (Section 4.2), or concomitant medications that decrease the plasma concentration of 
etonogestrel, the active metabolite of desogestrel (Section 4.5). 
 
Short-term treatment 
Women on treatment with hepatic enzyme-inducing medicinal or herbal products should be advised that the 
efficacy of Cerazette may be reduced. A barrier contraceptive method should be used in addition to Cerazette. 
The barrier method must be used during the whole time of concomitant drug therapy and for 28 days after 
discontinuation of the hepatic enzyme-inducing medicinal product. 
 
Long-term treatment 
For women on long-term therapy with enzyme inducing medicinal products, an alternative method of 
contraception unaffected by enzyme-inducing medicinal products should be considered. 
 
Substances increasing the clearance of contraceptive hormones (diminished contraceptive efficacy by 
enzyme induction) e.g.: 
Barbiturates, bosentan, carbamazepine, phenytoin, primidone, rifampicin, efavirenz and possibly also 
felbamate, griseofulvin, oxcarbazepine, topiramate, rifabutin and products containing the herbal remedy St. 
John's Wort (hypericum perforatum). 
 
Substances with variable effects on the clearance of contraceptive hormones: 
When co-administered with hormonal contraceptives, many combinations of HIV protease inhibitors 
(e.g. ritonavir, nelfinavir) and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (e.g. nevirapine) and/or 
combinations with Hepatitis C virus (HCV) medicinal products (e.g. boceprevir, telaprevir), can increase or 
decrease plasma concentrations of progestins. The net effect of these changes may be clinically relevant in 
some cases. 
 
Therefore, the prescribing information of concomitant HIV/HCV medications should be consulted to identify 
potential interactions and any related recommendations. In case of any doubt, an additional barrier 
contraceptive method should be used by women on protease inhibitor or non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitor therapy. 

 
Substances decreasing the clearance of contraceptive hormones (enzyme inhibitors): 
Concomitant administration of strong (e.g. ketoconazole, itraconazole, clarithromycin) or moderate (e.g. 
fluconazole, diltiazem, erythromycin) CYP3A4 inhibitors may increase the serum concentrations of progestins, 
including etonogestrel, the active metabolite of desogestrel. 

 
Effects of Cerazette on other medicinal products: 
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Hormonal contraceptives may interfere with the metabolism of other drugs. Accordingly, plasma and tissue 
concentrations of other active substances may either increase (e.g. ciclosporine) or decrease (e.g. 
lamotrigine). 
 
4.8 Undesirable effects 
 
Breakthrough bleeding and/or contraceptive failure may result from interactions of other drugs (enzyme 
inducers) with hormonal contraceptives (see section 4.5). 
 
5.2 Pharmacokinetic properties 
 
Biotransformation  
DSG is metabolised via hydroxylation and dehydrogenation to the active metabolite ENG. ENG is primarily 
metabolised by the cytochrome P450 3A (CYP3A) isoenzyme and subsequently conjugated with sulphate and 
glucuronide. 

 
5.3 Preclinical safety data 

 
Environmental Risk Assessment (ERA) 
The active substance etonogestrel shows an environmental risk to fish. 

 
6.6 Special precautions for disposal 

 
The active substance etonogestrel shows an environmental risk to fish. 
Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements. 

 

 
 :עדכונים מהותיים בעלון לצרכן

.חוצה קו עם מופיע שנמחק טקסט ,תחתון קו עם מודגש שהתווסף טקסט 


 נטילת תרופות אחרות 2.4
אם את לוקחת או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא המטפל 

 או לרוקח. 
.הםיוכלולומרלךסרזטכמוכן,ספרילכלרופאאחראורופאשינייםאשררושםלךתרופהאחרת)אולרוקחשלך(שהינךנוטלת

נוספיםלמניעתהריון)לדוגמא,קונדומים(ואםכן,למשךכמהזמןאוהאםישצורךלשנותאתאםאתצריכהלהשתמשבאמצעים
השימושבתרופהאחרתשאתצריכה.


חלקמהתרופות:

 סרזטיכולותלהשפיעעלהרמותבדםשל. 

 פחות יעילה במניעת הריוןיכולותלגרוםלהלהיות. 

 .יכולותלגרוםלדימוםבלתיצפוי 


תרופותהמשמשותלטיפולב:אלוכוללות

 ופנובארביטאל(;טופירמאטאפילפסיה)לדוגמהפרימידון,פניטואין,קארבאמאזפין,אוקסקארבאזפין,פלבמאט, 

 (;ריפאבוטיןשחפת)לדוגמהריפאמפיצין, 

 זיהומיHIV(;נלפינאביר,נביראפין,אפאבירנז)לדוגמהריטונביר, 

 זיהוםבדלקתכבדנגיפיתמסוגCלדוגמהבוספרביר,טלאפרביר(;) 

 אומחלותזיהומיותאחרות)לדוגמהגריסאופולבין(; 

 דםגבוהבכליהדםשלהריאות)בוסנטן(-לחץ; 

 התרופההצמחית(מצבירוחדיכאונייםSt. John's Wort); 

 ;)זיהומיםחיידקייםמסויימים)לדוגמה,קלריתרומיצין,אריתרומיצין 

 מה,קטוקונאזול,איטרקונאזול,פלוקונאזול(;זיהומיםפטריתיים)לדוג 

 דם(,תעוקתחזה)אנגינה(אוהפרעותמסויימותבקצבהלב)לדוגמה,דילטיאזם(.-דםגבוה)יתרלחץ-לחץ 


להיותפחותיעילה,ישלהשתמשגםבאמצעיחוצץלמניעתסרזטאםהינךנוטלתתרופותאומוצריםצמחייםאשרעשוייםלגרוםל
יוםלאחרהפסקתהתרופה,ישלהשתמשבאמצעי28יכולהלהימשךעדסרזטהריון.מכיווןשההשפעהשלתרופהאחרתעל



 
 

Page 3 of 3 
 

הריון,ואםכן,.הרופאשלךיכוללהגידלךאםאתצריכהלנקוטבאמצעיזהירותנוספיםלמניעתהמניעההחוצץלאורךכלאותוזמן
לכמהזמן.


עלולהגםלהפריעלפעילותשלתרופותאחרות,לגרוםלהגברהבהשפעה)לדוגמהתרופותהמכילותציקלוספורין(אוסרזט

)לדוגמה,למוטריג'ין(.לירידהבהשפעה


 שאלי בעצתו של הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת תרופה כלשהי.
 

 . תופעות לוואי4
עלוללגרוםלתופעותלוואיבחלקמהמשתמשים.סרזטהשימושבכמובכלתרופה,

אלתיבהלילמקרארשימתתופעותהלוואי.יתכןולאתסבלימאףאחתמהן.
ספרילרופאשלךאםאתמבחינהבתופעהלארצויה,במיוחדאםהיאחמורהאומתמשכת.

 



 . כיצד לאחסן סרזט?5
 מהווהסיכוןסביבתילדגים. (etonogestrel)החומרהפעילאתונוגסטרל



.'. כיצד תשתמשי בסרזט?3'סעיףהוראותהשימושסעיפיםתחתה-תתיכמוכן,עודכנו
 


 .זו בהודעה נכללים ואינםמהותייםהיועדכוניםנוספיםשאינםולצרכןלרופאניםבעלו
הרישום, לבעל.ניתןלקבלםמודפסיםעלידיפנייההבריאותמשרד של האינטרנט שבאתר התרופות במאגר מפורסמים העלונים
.09-9533333,בטלפוןMSDחברת
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