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Інструкція вкладається в упаковку: інформація для користувачки 

Ginoring, (0,120 мг + 0,015 мг)/24 год., вагінальна терапевтична 

система 

Etonogestrelum + Ethinylestradiolum 

Важлива інформація про комбіновані контрацептивні засоби 

- Якщо засоби правильно використовувати, то вони є одним із найнадійніших 

оборотних методів контрацепції. 

- Вони дещо підвищують ризик утворення тромбів у венах і артеріях, особливо 
в перший рік застосування або при відновленні застосування після 4-тижневої 

чи більшої перерви. 

- Треба бути уважною та звернутися до лікаря, якщо жінка запідозрить, що у 

неї виникли симптоми тромбозу (дивіться пункт 2 «Тромби»). 

Перед використанням засобу потрібно уважно прочитати інструкцію, 

оскільки вона містить важливу інформацію. 

- Потрібно зберігати цю інструкцію, щоб в разі потреби можна було знову її 
прочитати. 

- У разі виникнення будь-яких сумнівів, потрібно звернутися до лікаря або 

фармацевта. 
- Цей засіб призначається конкретній особі. Його не можна передавати іншим. 

Засіб може нашкодити іншій людині. 

- Якщо у жінки виникли будь-які небажані симптоми, включаючи симптоми, які 
не описані в цій інструкції, потрібно розповісти про це лікарю або фармацевту. 

Дивіться пункт 4. 

Повну назву цього засобу вказано вище, але далі в інструкції він буде 

називатися Ginoring. 

Зміст інструкції 

1. Що таке Ginoring і для чого він використовується 

2. Важлива інформація перед застосуванням Ginoring 

2.1 Коли не застосовувати Ginoring 
2.2 Застереження та засоби безпеки 

Тромби 

Онкологічні захворювання 
2.3 Діти і молодь 

2.4 Ginoring та інші ліки 

Діагностичні дослідження 

2.5 Вагітність і годування грудьми 
2.6 Керування транспортними засобами та експлуатація машин 

3. Як застосовувати Ginoring 

3.1 Введення та виймання Ginoring 
3.2 Три тижні використання, тиждень перерви 

3.3 Коли вставляти першу вагінальну терапевтичну систему 

3.4 Що робити коли... 
Дії у разі випадкового вислизання системи з піхви.  

Дії, коли система якийсь час знаходилась поза піхвою.  

Дії у разі пошкодження вагінальної терапевтичної системи.  
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Використання більшої, ніж рекомендована, кількості систем Ginoring.  

Дії, коли жінка забула застосувати нову вагінальну терапевтичну систему 
після перерви у застосуванні. 

Дії, коли жінка забула вчасно вийняти вагінальну терапевтичну систему. 

Дії у разі відсутності кровотечі. 
Дії у разі несподіваної кровотечі. 

Дії у разі зміни дня початку кровотечі 

Дії при бажанні відстрочити кровотечу 
3.5 Припинення застосування Ginoring 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Як зберігати Ginoring 

6. Вміст упаковки та інша інформація 
Що містить Ginoring 

Як виглядає Ginoring та вміст його упаковки 

Відповідальний суб'єкт і виробник 

1. Що таке Ginoring і для чого він використовується 

Ginoring – це контрацептивний засіб у формі вагінальної терапевтичної системи, 

що запобігає вагітності. Кожна вагінальна терапевтична система містить 

невелику кількість двох жіночих статевих гормонів – етоногестрелу та 
етинілестрадіолу. Ці гормони повільно вивільняються із засобу в систему 

кровообігу. Через низьку дозу гормонів, що виділяються, Ginoring відноситься 

до контрацептивів з низьким вмістом гормонів. Ginoring називають 

комбінованим протизаплідним засобом, оскільки він виділяє два різних гормони. 

Ginoring діє так само, як комбіновані протизаплідні таблетки (комбіновані 

таблетки), але на відміну від таблеток, які потрібно приймати щодня, 

вагінальна терапевтична система використовується 3 тижні поспіль. 
Ginoring вивільняє два жіночі статеві гормони, які пригнічують вихід яйцеклітин 

з яєчників. Пацієнтка не може завагітніти, тому що яйцеклітини не 

вивільняються. 

2. Важлива інформація перед застосуванням Ginoring 

Загальні положення 

Перед початком застосування Ginoring потрібно ознайомитися з інформацією 

про тромби (тромбоз) у розділі 2. Особливо важливо ознайомитися з 
симптомами виникнення тромбів – дивіться пункт 2 «Тромби». 

У цій інструкції описано багато ситуацій, коли потрібно припинити застосування 

Ginoring або коли ефективність Ginoring може бути знижена. У таких ситуаціях 

слід утриматися від статевих стосунків, або застосовувати додатковий 
негормональний метод контрацепції, наприклад, презерватив або інший 

бар’єрний метод. Не слід використовувати календарні методи та методи 

вимірювання температури тіла. Вони можуть бути неефективними, оскільки 
Ginoring впливає на зміни температури тіла та консистенцію цервікального 

слизу протягом місяця. 

Ginoring, як і інші гормональні контрацептиви, не захищає від ВІЛ 

(СНІДу) та інших захворювань, що передаються статевим шляхом. 

2.1 Коли не застосовувати Ginoring 

Ginoring не можна застосовувати, якщо у жінки є будь-які з перерахованих 



4 

 

нижче станів. Якщо у жінки є якісь із перерахованих нижче станів, потрібно 

повідомити про це лікаря. Лікар обговорить з жінкою, які інші засоби 

контрацепції будуть більш відповідними. 

- якщо у жінки є (або коли-небудь були) тромби у венах ніг (тромбоз 

глибоких вен), у легенях (тромбоемболія легеневої артерії) або в інших 
органах; 

- якщо жінка знає, що у неї є розлади, що впливають на згортання крові, 

наприклад, дефіцит білка C, дефіцит білка S, дефіцит антитромбіну III, 
наявність фактора V Лейдена або антифосфоліпідних антитіл; 

- якщо жінка потребує хірургічної операції, або довгий час не зможе ходити 

(див. розділ «Тромби»); 

- якщо у жінки був інфаркт або інсульт; 
- якщо жінка хворіє (або в минулому хворіла) на стенокардію 

(захворювання, що викликає сильний біль у грудях і може бути першою 

ознакою інфаркту) чи транзиторну ішемічну атаку (тимчасові симптоми 
інсульту); 

- якщо жінка має будь-яке з наступних захворювань, які можуть підвищити 

ризик утворення тромбів в артеріях: 

-  важкий цукровий діабет з ураженням кровоносних судин, 
-  дуже високий кров'яний тиск, 

-  дуже високий рівень жирів у крові (холестерину або тригліцеридів), 

-  захворювання під назвою гіпергомоцистеїнемія; 
- якщо у жінки є (або була в минулому) мігрень типу, що називають «мігрень з 

аурою»; 

- якщо у жінки є або було в минулому запалення підшлункової залози, 
пов’язане з високим вмістом жирів у крові; 

- якщо у жінки є або було в минулому тяжке захворювання печінки, і діяльність 

печінки не нормалізувалася; 

- якщо у жінки є або була в минулому доброякісна чи злоякісна пухлина в 
печінці; 

- якщо у жінки є або був в минулому рак молочної залози або статевих органів, 

або існує підозра на наявність цих пухлин; 
- якщо у жінки є вагінальна кровотеча з незрозумілої причини; 

- якщо у жінки є алергія на етинілестрадіол чи етоногестрел або на будь-який 

інший складник цього засобу (перелічені в розділі 6). 

Якщо будь-який із перерахованих вище симптомів з’явився вперше під час 
застосування Ginoring, слід негайно вийняти систему з піхви та звернутися до 

лікаря. Протягом цього часу можна застосовувати негормональні методи 

контрацепції. 

Застосування вагінальної терапевтичної системи Ginoring протипоказано при 
одночасному застосуванні лікарських засобів, що містять омбітасвір, 

паритапревір, ритонавір, дасабувір, глекапревір/пібрентасвір (дивіться пункт 

2.4 «Ginoring та інші ліки»). 

2.2 Застереження та заходи безпеки 

Коли слід звернутися до лікаря? 
Потрібно негайно звернутися до лікаря 

- якщо жінка помітить ймовірні симптоми загущення крові, що може вказувати 

на наявність тромбів в ногах (тромбоз глибоких вен), тромби в легенях (емболія 

легеневої артерії), серцевий напад чи інсульт (дивіться пункт «Тромби»). 
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Опис симптомів серйозних побічних ефектів читайте в пункті «Як розпізнати 

появу тромбів». 

Потрібно повідомити лікаря, якщо у жінки є будь-які з наступних 

станів. 

Якщо ці симптоми з'явилися або посилюються під час застосування Ginoring, 

також необхідно повідомити про це лікаря. 

- якщо найближчі родичі хворіють або хворіли на рак молочної залози; 
- якщо жінка хворіє на епілепсію (дивіться пункт 2.4 «Ginoring та інші 

ліки»); 

- якщо жінка має захворювання печінки (наприклад, жовтяницю) або 
захворювання жовчного міхура (наприклад, жовчнокам’яну хворобу); 

- якщо жінка має хворобу Лесновського-Крона або виразковий коліт 

(хронічне запальне захворювання кишечнику); 
- якщо жінка має системний червоний вовчак (захворювання, що впливає на 

природну захисну систему); 

- якщо жінка має гемолітико-уремічний синдром (порушення згортання 

крові, що спричиняє ниркову недостатність); 
- якщо жінка має серповидно-клітинну анемію (спадкове захворювання 

еритроцитів); 

- якщо у жінки підвищений рівень жирів у крові (гіпертригліцеридемія) або 
вона має позитивний сімейний анамнез цього захворювання. 

Гіпертригліцеридемія є пов’язаною з підвищеним ризиком розвитку 

запалення підшлункової залози; 
- якщо жінка потребує хірургічної операції або довгий час не зможе ходити 

(див. розділ «Тромби»); 

- безпосередньо після пологів жінка знаходиться в групі підвищеного ризику 

утворення тромбів. Потрібно звернутися до лікаря, щоб отримати 
інформацію, коли після народження дитини можна почати користуватися 

засобом Ginoring; 

- якщо жінка має запалення підшкірних вен (поверхневий тромбофлебіт); 
- якщо жінка має варикозне розширення вен; 

- якщо жінка має захворювання, які вперше виникли або підсилилися під 

час вагітності або попереднього застосування статевих гормонів 
(наприклад, втрата слуху, порфірія [хвороба крові], герпес вагітних 

[везикулярний висип на шкірі під час вагітності], хорея Сиденхема 

[захворювання нервової системи з мимовільними різкими рухами тіла]); 

- якщо жінка має або мала в минулому хлоазму (жовтувато-коричневі 
пігментні плями, так звані «плями під час вагітності», особливо на 

обличчі). При їх наявності слід уникати занадто сильного сонячного і 

ультрафіолетового проміння; 
- якщо жінка має порушення, які ускладнюють застосування Ginoring, 

наприклад часті запори, випадання шийки матки, біль під час статевого 

акту; 

- якщо у жінки є раптова, часта потреба до сечовипускання з відчуттям 
печіння та/або болю, а також якщо жінка не можете локалізувати 

вагінальну терапевтичну систему. Перераховані вище симптоми можуть 

свідчити про те, що вагінальна терапевтична система Ginoring була 
випадково введена в сечовий міхур; 

- якщо у жінки виникли такі симптоми ангіоневротичного набряку, як набряк 

обличчя, язика та (або) горла та (або) утруднене ковтання чи шкірний 
висип, а також проблеми з диханням, потрібно негайно звернутися до 

лікаря. Ліки, що містять естрогени, можуть викликати або погіршити 

симптоми вродженого або набутого ангіоневротичного набряку. 
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ТРОМБИ 

Застосування комбінованих гормональних контрацептивів, таких як Ginoring, є 
пов'язаним з підвищенням ризику розвитку тромбів порівняно з ситуацією, коли 

вони не використовуються. У рідких випадках тромб може закупорити 

кровоносні судини і викликати серйозні порушення. 

Тромби можуть утворюватися 

- у венах (надалі «венозний тромбоз» або «венозна тромбоемболія») 

- в артеріях (надалі «артеріальний тромбоз» або «артеріальна 

тромбоемболія»). 

Одужання від тромбозу не завжди буває повним. У рідких випадках наслідки 

тромбозу можуть бути постійними або, дуже рідко, смертельними. 

Потрібно пам’ятати, що загальний ризик утворення шкідливих тромбів 

внаслідок застосування засобу Ginoring є невеликим. 

ЯК РОЗПІЗНАТИ ВИНИКНЕННЯ ТРОМБІВ 

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо з'явився який-небудь з наступних 

симптомів. 

Чи відчуває жінка якийсь із цих симптомів? Яка ймовірна причина 

хвороби жінки? 

набряк ноги, або набряк вздовж вени на нозі, або 
на ступні, особливо якщо він супроводжується: 

• біллю або чутливістю у нозі, які можуть 

відчуватися тільки при стоянні або ходьбі; 
• підвищенням температури в хворій нозі; 

• зміною кольору шкіри ноги, наприклад, 

побіління, почервоніння або посиніння; 

Тромбоз глибоких вен 

• раптовий напад задишки з незрозумілої 
причини або прискореного дихання; 

• раптовий напад кашлю без видимої 

причини, який може бути з кров’ю; 
• різкий біль у грудях, який може 

посилюватися при глибокому вдиху; 

• сильне запаморочення; 

• прискорене або нерегулярне серцебиття; 
• сильний біль у шлунку. 

Якщо жінка не впевнена, потрібно звернутися до 

лікаря, оскільки деякі з цих симптомів, такі як 
кашель або задишка, можуть бути помилково 

прийняті за більш легкий стан, такий як інфекцію 

дихальних шляхів (наприклад, застуду). 

Легенева емболія 

Симптоми найчастіше виникають на одному оці: 
• негайна втрата зору або 

• безболісне порушення зору, яке може 

прогресувати до втрати зору; 

Тромбоз вен сітківки (тромб 
в оці) 

• біль у грудях, почуття дискомфорту, 
відчуття тиску, важкості; 

• відчуття стиснення або повноти в грудях, 

плечі або під грудиною; 
• відчуття переповненості шлунку чи розладу 

Інфаркт міокарда 
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травлення; 

• відчуття дискомфорту у верхній частині 
тіла, що віддає в спину, щелепу, горло, 

руку та живіт; 

• пітливість, нудота, блювота або 
запаморочення; 

• сильна слабкість, занепокоєння або 

задишка; 

• прискорене або нерегулярне серцебиття; 

• раптова слабкість або оніміння обличчя, 

рук чи ніг, особливо з одного боку тіла; 

• раптова сплутаність свідомості, проблеми з 
мовою або розумінням; 

• раптове погіршення зору в одному або обох 

очах; 

• раптові проблеми з ходьбою, 
запаморочення, втрата рівноваги або 

координації; 

• раптовий, сильний або тривалий головний 
біль без відомої причини; 

• втрата свідомості або непритомність з 

судомами або без них. 
 

Інсульт 

• набряклість і легке посиніння шкіри на 

ногах або руках; 

• сильний біль у шлунку (гострий живіт). 

Тромби, що блокують інші 

кровоносні судини 

 

ТРОМБИ У ВЕНАХ 

Що може статися, якщо у венах утворяться тромби? 

- Застосування комбінованих гормональних контрацептивів є пов’язаним з 
підвищеним ризиком утворення тромбів у венах (венозний тромбоз). Хоча такі 

побічні ефекти зустрічаються рідко. Найчастіше вони виникають в перший рік 

застосування комбінованих гормональних контрацептивів. 
- Якщо тромби утворюються у венах ніг або стоп, це може  призвести до 

розвитку тромбозу глибоких вен. 

- Якщо тромб переміститься з ноги в легені, це може бути викликати легеневу 

емболію. 
- У дуже рідких випадках тромб може утворитися в іншому органі, наприклад в 

оці (тромбоз вени сітківки). 

Коли існує найбільший ризик утворення тромбів у венах? 

Ризик утворення тромбів у венах є найбільшим протягом першого року першого 

застосування комбінованих гормональних контрацептивів. Ризик також може 

бути вищим при відновленні застосування комбінованих гормональних 
контрацептивів (тих самих чи інших) після перерви тривалістю 4 тижні або 

більше. 

Після першого року ризик зменшується, але завжди є трохи вищим в порівнянні 

з ситуацією, коли комбіновані гормональні контрацептиви не застосовуються. 

Якщо жінка припинить застосовувати Ginoring, ризик виникнення тромбів 
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повернеться до нормального рівня протягом кількох тижнів. 

Від чого залежить ризик утворення тромбів? 

Ризик залежить від природного ризику виникнення венозної тромбоемболії та 

типу комбінованого гормонального контрацептиву, який застосовується. 

Загальний ризик утворення тромбів в ногах або легенях, пов'язаний із 

застосуванням Ginoring є невеликим. 

- Протягом року у приблизно 2 з 10 000 жінок, що не застосовують 

комбінованих гормональних контрацептивів і не є вагітними, утворюються 
тромби. 

- Протягом року у приблизно 5-7 з 10 000 жінок, які застосовують комбіновані 

гормональні контрацептиви, що містять левоноргестрел, норетистерон або 

норгестимат, утворюються тромби. 
- Протягом року у приблизно 6-12 з 10 000 жінок, які застосовують комбіновані 

гормональні контрацептиви, що містять етинілестрадіол чи етоногестрел, такі як 

Ginoring, утворюються тромби. 
- Ризик утворення тромбів залежить від індивідуальної медичної історії жінки 

(дивіться нижче «Чинники, що підвищують ризик утворення тромбів»). 

 
Ризик утворення 

тромбів протягом року 

Жінки, які не застосовують комбінованих 

гормональних таблеток / пластирів / кілець і не 

вагітні 

Близько 2 з 10 000 жінок 

Жінки, які застосовують комбіновані 
гормональні протизаплідні таблетки, що містять 

левоноргестрел, норетистерон або 

норгестимат 

Близько 5-7 з 10 000 
жінок 

Жінки, які застосовують Ginoring Близько 6-12 з 10 000 

жінок  

Чинники, що підвищують ризик утворення тромбів у венах 

Ризик утворення тромбів при застосуванні Ginoring є невеликим, але деякі 
чинники можуть його підвищити. Ризик є більшим: 

- якщо жінка має велику зайву вагу (індекс маси тіла (BMI) вище 30 кг/м2); 

- якщо у когось з найближчих родичів жінки були тромби в ногах, легенях або 
інших органах у молодшому віці (наприклад, у віці до 50 років). У цьому 

випадку жінка може мати спадкове порушення згортання крові; 

- якщо жінці потрібна операція, якщо вона тривалий час не може рухатися 
через травму або хворобу, або якщо у неї нога в гіпсовій пов’язці. Може бути 

необхідним припинити застосування Ginoring за кілька тижнів до операції або 

при обмеженій можливості рухатися. Якщо жінці потрібно перервати 
застосування Ginoring, слід запитати у лікаря, коли можна буде знову його 

застосовувати; 

- з віком (особливо старше 35 років); 

- якщо жінка народила дитину протягом останніх кількох тижнів. 

Ризик утворення тромбів збільшується з кількістю чинників ризику, які є у 

жінки. 

Подорож літаком (> 4 години) може тимчасово підвищити ризик утворення 
тромбів, особливо якщо у жінки є будь-який з інших перерахованих чинників 
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ризику. 

Важливо повідомити лікаря, якщо у жінки є будь-який з перерахованих 
чинників, навіть якщо він не є певним. Лікар може вирішити, що слід припинити 

застосування засобу Ginoring. Потрібно повідомити лікаря, якщо під час 

застосування Ginoring зміниться будь-який із перерахованих вище станів, 
наприклад, у когось із близьких родичів виявлять тромбоз без підтвердженої 

причини або якщо жінка сильно набере вагу. 

ТРОМБИ В АРТЕРІЯХ 

Що може статися, якщо в артеріях утворяться тромби? 

Як і у випадку тромбів у венах, тромби в артеріях можуть призвести до 

серйозних наслідків, таких як інфаркт або інсульт. 

Чинники, що підвищують ризик утворення тромбів в артеріях 
Важливо зазначити, що ризик інфаркту або інсульту, пов'язаний із 

застосуванням Ginoring дуже малий, але може зрости: 

-        з віком (понад 35 років); 
-  якщо жінка палить. При застосуванні гормонального контрацептиву, 

такого як Ginoring, рекомендується кинути палити. Якщо жінка не можете 

кинути палити і має більше 35 років, лікар може порадити застосовувати 

інший вид контрацепції; 
-       якщо жінка має зайву вагу; 

-       якщо жінка має високий артеріальний тиск; 

- якщо у когось з найближчих родичів жінки був інфаркт або інсульт в 
молодшому віці (до 50 років). У цьому випадку жінка також може бути в 

групі підвищеного ризику інфаркту або інсульту; 

- якщо жінка, або хтось з її найближчих родичів має високий рівень жирів в 
крові (холестерин або тригліцериди); 

- якщо жінка має мігрень, особливо мігрень з аурою; 

- якщо у жінки хворе серце (порушення роботи серцевого клапана, 

порушення ритму серця, що називається миготлива аритмія); 

- якщо у жінки цукровий діабет. 

Якщо у жінки є більше одного з цих станів або якийсь з них є особливо важким, 

ризик виникнення тромбів може ще більше зрости. Потрібно повідомити лікаря, 
якщо під час застосування Ginoring зміниться будь-який із перерахованих вище 

станів, наприклад, жінка почне палити, у когось із близьких родичів виявлять 

тромбоз без підтвердженої причини або якщо жінка сильно набере вагу. 
 

Онкологічні захворювання 

Наведена нижче інформація була отримана в ході досліджень комбінованих 

контрацептивів і може також стосуватися засобу Ginoring. Інформація про 
застосування вагінальних гормональних контрацептивів (таких як Ginoring) 

поки що недоступна. 

Зафіксовано, що рак молочної залози дещо частіше зустрічається у жінок, які 
застосовують комбіновані контрацептиви, хоча невідомо, чи це викликано 

ліками. Можливо, рак частіше виявляють у жінок, які застосовують комбіновані 

контрацептиви, оскільки ці жінки частіше проходять медичні огляди. Збільшена 
частота захворюваності на рак молочної залози поступово зменшується після 

припинення прийому комбінованих контрацептивів. 

 

Регулярна перевірка грудей є дуже важливою. У випадку виявлення будь-якого 
ущільнення, необхідно звернутися до лікаря. Також потрібно повідомити лікаря, 
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якщо хтось з близьких родичів хворів або хворіє на рак молочної залози 

(дивіться пункт 2.2. «Застереження та заходи безпеки»). 

У рідких випадках у жінок, що застосовують комбіновані контрацептиви, 

виникають доброякісні пухлини печінки та, дуже рідко, злоякісні пухлини. У 

випадку нетипового, сильного болю у животі, необхідно звернутися до свого 
лікаря.  

 

Є повідомлення про те, що у жінок, які приймають комбіновані контрацептиви, 
рідше зустрічаються рак ендометрію (рак слизової оболонки матки) і рак 

яєчників. Можливо, це стосується і Ginoring, але поки що це не підтверджено. 

 

Психічні розлади: 

Деякі жінки, що застосовують гормональні контрацептиви, у тому числі 

Ginoring, повідомляли про депресію або пригнічений настрій. Депресія може 

бути важкою, а іноді може викликати думки про самогубство. Якщо з'являться 
зміни настрою та симптоми депресії, потрібно якомога швидше звернутися до 

лікаря для отримання додаткової медичної консультації. 

2.3 Діти і молодь 

Дослідження безпеки та ефективності засобу Ginoring для молоді віком до 18 

років не проводилися. 

2.4 Ginoring та інші ліки 

Необхідно повідомити лікаря, який призначає Ginoring, про вживання інших 
ліків та продуктів рослинного походження. Також треба повідомити про 

застосування засобу Ginoring лікаря іншої спеціальності, стоматолога або 

фармацевта, якщо він призначає інші ліки. Вони можуть сказати про 
необхідність застосовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, 

презервативи для чоловіків), і якщо так, то як довго, і чи потрібно змінити 

спосіб застосування інших ліків. 

Деякі ліки можуть: 

• впливати на рівень Ginoring в крові; 

• можуть знижувати його контрацептивну ефективність; 

• можуть викликати несподівану кровотечу. 

Це стосується препаратів, які використовуються для лікування: 

• епілепсії (наприклад, примідон, фенітоїн, барбітурати, карбамазепін, 

окскарбазепін, топірамат, фелбамат); 

• туберкульоза (наприклад, рифампіцин); 

• ВІЛ (наприклад, ритонавір, нелфінавір, невірапін, ефавіренц); 

• вірусу гепатиту С (наприклад, боцепревір, телапревір); 

• інших інфекційних захворювань (наприклад, гризеофульвін); 

• високого артеріального тиску у кровоносних судинах легенів (бозентан); 

• депресивних настроїв (засіб на траві звіробою). 

Якщо жінка приймаєте ліки або рослинні препарати, які можуть знизити 

ефективність Ginoring, слід також застосовувати бар’єрний метод контрацепції 

(наприклад, презервативи для чоловіків). У зв’язку з тим, що дія іншого 

препарату на ефективність Ginoring може зберігатися до 28 днів після 
закінчення його прийому, протягом цього часу необхідно застосовувати 

додаткову бар’єрну контрацепцію.  
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Примітка: Ginoring не слід застосовувати разом з діафрагмою, матковим 

ковпачком або презервативом для жінок. 

Ginoring може впливати на дію інших ліків, таких як: 

- ліки, що містять циклоспорин, 

- протисудомний препарат ламотриджин (це може призвести до збільшення 

частоти судом). 

Ginoring не слід застосовувати особам хворим на гепатит С, які приймають 

препарати, що містять омбітасвір, паритапревір, ритонавір або дасабувір, а 
також глекапревір / пібрентасвір, оскільки це може бути причиною 

неправильних результатів тестів, що оцінюють функціонування печінки 

(підвищення активності ензиму печінки AlAT). Лікар порадить застосовувати 

інший метод контрацепції, перед початком прийому цих ліків. Вагінальну 
терапевтичну систему Ginoring можна знову застосовувати приблизно через 2 

тижні після закінчення прийому цих ліків. Дивіться пункт 2.1 «Коли не 

застосовувати Ginoring». 

Перш ніж приймати будь-які ліки, потрібно звернутися до лікаря або 

фармацевта. 

Під час застосування Ginoring можна користуватися тампонами. Слід вставити 

Ginoring перед введенням тампона. 
Виймати тампон слід обережно, щоб випадково не вийняти також систему 

Ginoring. 

Якщо ця система вислизнула, достатньо просто промити її холодною водою або 

водою кімнатної температури і якомога швидше вставити її знову. 

Пошкодження вагінальної терапевтичної системи відбулося під час 

використання вагінальних засобів, таких як лубриканти, або засоби для 
лікування інфекцій (дивіться пункт 3.4 «Дії у разі пошкодження вагінальної 

терапевтичної системи»). Застосування сперміцидів або вагінальних 

протигрибкових препаратів не знижує контрацептивну ефективність системи 

Ginoring. 

Діагностичні дослідження 

У разі проведення лабораторних досліджень крові або сечі, потрібно повідомити 

осіб, які проводять дослідження, про застосування Ginoring, оскільки це може 
вплинути на результати деяких аналізів. 

 

2.5 Вагітність і годування грудьми 
Ginoring не можна застосовувати, коли жінка вагітна або думає, що може бути 

вагітною. Якщо жінка завагітніла під час застосування Ginoring, потрібно 

вийняти вагінальну терапевтичну систему та звернутися до лікаря. 

Якщо жінка хоче припинити застосування Ginoring, тому що хоче завагітніти, 

потрібно ознайомитись з пунктом 3.5 «Припинення застосування Ginoring». 

Не рекомендується застосовувати Ginoring під час годування груддю. Якщо 

жінка хоче застосовувати Ginoring під час годування груддю, потрібно перед 

тим запитати про це у лікаря. 

2.6 Керування транспортними засобами та експлуатація машин 

Ginoring не впливає на здатність керувати транспортними засобами або 

працювати з іншими механізмами. 
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3. Як застосовувати Ginoring 

Ginoring можна вводити і виймати самостійно. Лікар повідомить, коли можна 
почати застосовувати Ginoring. Вагінальну терапевтичну систему потрібно 

встановити в правильний день циклу (дивіться пункт 3.3 «Коли вставляти 

першу вагінальну терапевтичну систему») і залишити на 3 тижні. Потрібно 
регулярно перевіряти, чи вагінальна терапевтична система знаходиться на місці 

(наприклад, до і після статевого акту), щоб переконатися, що жінка захищена 

від вагітності. Через три тижні слід видалити Ginoring і зробити тижневу 
перерву. Зазвичай під час перерви в застосуванні системи виникає кровотеча 

відміни. 

Під час застосування Ginoring не слід використовувати деякі бар’єрні методи 

контрацепції для жінок, такі як діафрагма, матковий ковпачок або презерватив 
для жінок. Ці методи бар’єрної контрацепції не слід використовувати як 

додатковий метод контрацепції, оскільки Ginoring може перешкоджати 

правильному введенню та розміщенню діафрагми, маткового ковпачка або 
презерватива для жінок. Однак презерватив для чоловіків можна 

використовувати як додатковий бар’єрний метод контрацепції. 

3.1 Введення та виймання Ginoring 

1. Перед установкою системи потрібно перевірити термін придатності 
(дивіться пункт 5 «Як зберігати Ginoring»). 

2. Перед введенням або видаленням системи слід помити руки. 

3. Потрібно вибрати найзручніше положення для введення, наприклад, 
стоячи з однією піднятою ногою, присівши або лежачи. 

4. Вийняти Ginoring з пакетика. Не викидати пакетик, оскільки він буде 

використаний пізніше. 
5. Тримаючи систему великим і вказівним пальцем, стиснути її і ввести в піхву 

(дивіться Малюнки 1 - 4). 

Правильне положення Ginoring - це таке, в якому система не відчувається. 

Якщо система заважає, потрібно засунути Ginoring трохи глибше у піхву. 
Положення системи в піхві не має значення для її контрацептивного 

ефекту. 

6. Через три тижні Ginoring слід видалити з піхви. Це можна зробити, 
зачепивши вказівним пальцем за край системи або захопивши її вказівним 

і середнім пальцями 

і потягнувши її (дивіться Малюнок 5). Якщо жінка знаходить систему в 
піхві, але не може її видалити, потрібно звернутися до лікаря. 

7. Викидати використану систему разом з іншими побутовими відходами, 

бажано в пакетику. Не слід викидати Ginoring в унітаз.



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Малюнок 1. Вийняти систему 

Ginoring з пакетика 

Малюнок 2. 

Стиснути систему 

Малюнок 3. Вибрати найзручніше положення для 

введення системи 

Малюнок 4A  Малюнок 4B 
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Ввести систему в піхву однією рукою (Мал. 4A), розкриваючи статеві губи 

іншою рукою, якщо необхідно. Розмістити її в піхві так, щоб не заважала (Мал. 

4B). Залишити систему у піхві на 3 тижні (Мал. 4C). 

 

Малюнок 5. Видалити Ginoring з піхви, зачепивши вказівним пальцем за край 

системи або захопивши її вказівним і середнім пальцями і потягнувши її. 

3.2 Три тижні використання, тиждень перерви 

1. Система повинна знаходитись в піхві три тижні без перерви, рахуючи з 
дня її введення. 

2. Через три тижні її потрібно вийняти в той самий день тижня, в який вона 

була введена, і приблизно в той же час. Наприклад, Ginoring було 

введено у середу близько 22.00, вийняти її слід також в середу через 3 
тижні, близько 22.00. 

3. Після видалення системи потрібно зробити тижневу перерву у 

застосуванні системи. У цей час може виникнути кровотеча. Зазвичай це 

починається через 2-3 дні після видалення Ginoring. 

4. Нову систему слід вводити рівно після тижневої перерви (у той самий 

день тижня, що і зазвичай, і приблизно в той же час), навіть якщо 

кровотеча все ще триває. 

Якщо нова система була введена більш ніж на 3 години пізніше, її 

контрацептивна ефективність може бути знижена. У такому випадку потрібно 

дотримуватись інструкцій, що містяться у пункті 3.4 «Дії, коли жінка після 

тижневої перерви забула ввести нову вагінальну терапевтичну систему». 

Якщо Ginoring застосовується, як рекомендовано вище, наступна кровотеча 

буде починатися приблизно в ті самі дні тижня. 

3.3 Коли вставляти першу вагінальну терапевтичну систему 

•  У попередньому циклі гормональний контрацептив не застосовувався 

Перший раз слід ввести Ginoring у перший день природного циклу (тобто 

в перший день менструації). Ginoring діє з моменту введення. Непотрібно 
використовувати жодні додаткові засоби контрацепції. 

Також можна почати застосовувати Ginoring між 2 і 5 днями циклу, але в 

такому випадку протягом перших 7 днів застосування Ginoring потрібно 
одночасно використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, 

презерватив). Ця рекомендація відноситься лише до першого 

застосування Ginoring. 
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• У попередньому місяці жінка застосовувала комбіновані гормональні 

протизаплідні таблетки. Потрібно почати застосування Ginoring не 

пізніше наступного дня після перерви у прийомі поточного препарату. 
Якщо в поточному препараті є також таблетки без діючої речовини, 

потрібно почати застосування Ginoring не пізніше наступного дня після 

прийому останньої таблетки без діючої речовини. У разі сумнівів, яка це 

таблетка, потрібно спитати про це у лікаря або фармацевта. Не слід 
подовжувати перерву в застосуванні попередніх таблеток більше за 

рекомендований період. Якщо до цього часу жінка регулярно приймала 

свої таблетки і впевнена, що не вагітна, вона може припинити прийом 

таблеток у будь-який день і відразу почати застосовувати Ginoring. 

• У попередньому місяці жінка застосовувала трансдермальну систему 

(пластир) 
Потрібно почати застосування Ginoring не пізніше наступного дня після 

перерви у застосуванні трансдермальної системи. Не слід подовжувати 

перерву у застосуванні трансдермальної системи більше за 

рекомендований період. Якщо до цього часу жінка регулярно 
застосовувала трансдермальну систему і впевнена, що не вагітна, вона 

може припинити застосування трансдермальної системи у будь-який день 

і відразу почати застосовувати Ginoring. 

•  У попередньому місяці жінка застосовувала контрацептив, що містить 

лише прогестаген (міні-пілі) 

Можна припинити прийом міні-пілі в будь-який день і наступного дня у 
той самий час, коли потрібно приймати міні-пілі, почати застосовувати 

Ginoring. Протягом перших 7 днів застосування Ginoring потрібно 

одночасно використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, 

презерватив). 

• У попередньому місяці жінка застосовувала імплант, ін’єкцію або 

внутрішньоматкову систему, що вивільняє прогестаген [ВМС] 

Починати застосування Ginoring потрібно в день наступної запланованої 
ін’єкції або в день видалення імплантату чи внутрішньоматкової системи, 

що вивільняє прогестаген. Протягом перших 7 днів застосування Ginoring 

потрібно використовувати додатковий метод контрацепції (наприклад, 
презерватив). 

 

• Після народження дитини 

Після народження дитини лікар може порадити застосовувати Ginoring 
лише після першої менструації. Іноді можна почати застосовувати 

Ginoring раніше. Лікар порекомендує, коли саме. У випадку, якщо жінка 

годуєте груддю і хоче застосовувати Ginoring, потрібно обговорити це з 

лікарем. 

• Після викидня 

Згідно з рекомендаціями лікаря. 

3.4 Що робити коли... 

Дії у разі випадкового вислизання системи з піхви 

Ginoring може випадково вислизнути з піхви, наприклад, якщо система була 

введена неправильно, під час виймання тампона, під час статевого акту, при 
запорі або випаданні матки. Тому необхідно регулярно перевіряти, чи система 

знаходиться у піхві (наприклад, до і після статевого акту). 



16 

 

Якщо система була поза піхвою менше 3 годин, жінка і надалі є захищеною 

від вагітності. Слід промити вагінальну терапевтичну систему в холодній воді 

або воді кімнатної температури (не гарячій) і ввести знову. Якщо система 
перебувала поза піхвою більше 3 годин, жінка може бути не захищеною від 

вагітності: у цьому випадку дивіться рекомендації в розділі 3.4 «Дії, коли 

система якийсь час знаходилось поза піхвою». 

Дії, коли система якийсь час знаходилось поза піхвою 

Система Ginoring може надалі захищати від вагітності, але це залежить від 

того, як довго вона знаходилася поза піхвою. 

• час менше 3 годин – жінка і надалі є захищеною від вагітності. Слід 
промити вагінальну терапевтичну систему в холодній воді або воді 

кімнатної температури (не гарячій) і ввести її знову, але тільки якщо 

система знаходилась поза піхвою менше 3 годин. 
• час довший ніж 3 години під час першого або другого тижня 

застосування – контрацептивна ефективність може знизитися. Слід 

промити вагінальну терапевтичну систему в холодній воді або воді 

кімнатної температури (не гарячій) і якнайшвидше ввести знову та 
залишити без перерви щонайменше на 7 днів. Якщо протягом цих 7 днів 

у жінки буде статевий акт, необхідно додатково застосувати презерватив 

для чоловіків. Якщо жінка перебуває на першому тижні циклу і мала 
статевий акт протягом останніх семи днів, існує ймовірність, що вона 

вагітна. У цьому випадку слід звернутися до лікаря. 

• час довший ніж 3 години під час третього тижня застосування – 
контрацептивна ефективність може знизитися. Потрібно видалити 

вагінальну терапевтичну систему та вибрати одне із двох наступних 

рішень: 

1. Якнайшвидше ввести нову вагінальну терапевтичну систему. 
Введення нової вагінальної терапевтичної системи означає початок 

наступного тритижневого періоду застосування. Це може призвести 

до пропуску кровотечі відміни, хоча може виникнути проривна 
кровотеча або кров’янисті виділення. 

2. Не вводити вагінальну терапевтичну систему знову. Дочекатися 

кровотечі відміни та ввести нову вагінальну терапевтичну систему 
не пізніше ніж через 7 днів після видалення або вислизання 

попередньої. Вищезазначену процедуру можна застосувати лише в 

тому випадку, якщо жінка безперервно застосовувала Ginoring 

протягом останніх 7 днів. 
• Якщо Ginoring був поза піхвою протягом невизначеного часу – 

контрацептивна ефективність може бути знижена. Потрібно зробити тест 

на вагітність і звернутися до лікаря, перш ніж вставляти нову вагінальну 

терапевтичну систему. 

Дії у разі пошкодження вагінальної терапевтичної системи 

Ginoring може бути пошкоджена. Повідомлялося про травму стінки піхви через 

пошкодження вагінальної терапевтичної системи. Якщо жінка помітила, що 
Ginoring пошкоджений, вона повинна видалити її та якнайшвидше вставити 

нову. Протягом наступних 7 днів слід застосовувати додатковий метод 

контрацепції (наприклад, презерватив для чоловіків). Якщо у жінки був 
статевий акт до того, як вона помітила пошкодження системи, потрібно 

звернутися до лікаря. 
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Застосування більшої, ніж рекомендована, кількості систем Ginoring 

Поки що немає повідомлень про серйозні шкідливі ефекти, пов’язані з 

передозуванням гормонів, що містяться в Ginoring. У разі випадково введення 
більше, ніж однієї вагінальної терапевтичної системи, може виникнути нудота, 

блювота або вагінальна кровотеча. Потрібно видалити додаткову вагінальну 

терапевтичну систему та звернутися до лікаря, якщо симптоми не зникають. 

Дії, коли жінка забула застосувати нову вагінальну терапевтичну 
систему після перерви у застосуванні. 

Якщо перерва у застосуванні вагінальної терапевтичної системи була 

більше 7 днів, потрібно якнайшвидше ввести нову вагінальну терапевтичну 
систему. Якщо протягом наступних 7 днів буде статевий акт, то потрібно буде 

застосувати додатковий метод контрацепції (наприклад, презерватив для 

чоловіків). 
Якщо статевий акт був під час перерви у застосуванні вагінальної 

терапевтичної системи, існує можливість завагітніти. У цьому випадку 

потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Чим довша перерва у 

застосуванні вагінальної терапевтичної системи, тим більша ймовірність 

завагітніти. 

Дії, коли жінка забула вчасно вийняти вагінальну терапевтичну 

систему. 
• Якщо система залишалася у піхві довше ніж 3 тижні, але не довше 4 

тижнів, жінка надалі є захищеною від вагітності. Потрібно видалити 

вагінальну терапевтичну систему на тиждень, а потім ввести нову. 

• Якщо жінка застосовувала вагінальну терапевтичну систему довше ніж 

4 тижні, існує ймовірність вагітності. Перш ніж вводити нову вагінальну 

терапевтичну систему, потрібно звернутися до лікаря. 

Дії у разі відсутності кровотечі 
• Якщо жінка застосовувала Ginoring згідно з інструкцією 

Якщо кровотеча відміни з'явилася вчасно, але жінка застосовувала 

Ginoring відповідно до рекомендацій і в цей період не приймала інші ліки, 
ймовірність вагітності дуже мала. Потрібно продовжувати застосовувати 

Ginoring як зазвичай. Однак, якщо жінка немає кровотечі відміни двічі 

поспіль, існує ймовірність вагітності. Належить якнайшвидше звернутися 
до лікаря. Не слід вводити нову систему Ginoring, поки лікар не 

переконається, що жінка не вагітна. 

• Якщо жінка застосовувала Ginoring з порушенням інструкції 

Якщо кровотеча відміни не з'явилася під час першої перерви в 
застосуванні Ginoring, а жінка застосовувала вагінальну терапевтичну 

систему з порушенням рекомендацій, вона може бути вагітною. Перед 

застосуванням нової системи Ginoring слід звернутися до лікаря. 

Дії у разі несподіваної кровотечі 

У деяких жінок під час застосування Ginoring може виникнути несподівана 

проривна кровотеча. Жінці можуть знадобитися гігієнічні прокладки. Слід 

залишити систему у піхві та застосовувати її як зазвичай. Якщо нерегулярні 

кровотечі посилюються або повторюються, слід звернутися до лікаря. 

Дії в разі зміни дня настання кровотечі 

Якщо Ginoring застосовується відповідно до рекомендацій, місячні (кровотеча 
відміни) будуть починатися під час тижневої перерви у застосуванні 

вагінальної терапевтичної системи. Якщо жінка хоче, щоб кровотеча відміни 
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починалося в інший день, вона може скоротити перерву у застосуванні 

вагінальної терапевтичної системи (але ніколи не можна подовжувати її!). 

Наприклад: якщо кровотеча відміни зазвичай починається в п’ятницю, а жінка 
хоче з першого місяця змінити цей день на вівторок (на 3 дні раніше), їй слід 

ввести нову вагінальну терапевтичну систему на 3 дні раніше, ніж зазвичай. 

Якщо значно скоротити перерву в застосуванні вагінальної терапевтичної 

системи (наприклад, до 3 днів або менше), кровотеча відміни може взагалі не 
з'явитися за цей час. Під час застосування наступної вагінальної 

терапевтичної системи можуть з'явитися кров’янисті виділення (поодинокі 

краплі або плями крові) або проривна кровотеча. 

Якщо жінка точно не знає, як діяти, вона повинна порадитись з лікарем. 

Дії при бажанні відстрочити кровотечу 

Хоча це не рекомендується, можна відстрочити настання менструації 
(кровотечі відміни), ввівши нову вагінальну терапевтичну систему відразу 

після видалення старої без перерви у її застосуванні. 

Нову вагінальну терапевтичну систему можна застосовувати не довше ніж 

протягом 3 тижнів. В період застосування нової вагінальної терапевтичної 
системи можуть з'явитися кров’янисті виділення (поодинокі краплі або плями 

крові) або проривна кровотеча. Щоб викликати кровотечу відміни, слід 

видалити вагінальну терапевтичну систему. Рекомендується робити регулярні 

тижневі перерви між черговими системами. 

Перш ніж жінка прийме рішення про відстрочку початку кровотечі, вона може 

порадитися з лікарем. 

3.5 Припинення застосування Ginoring 

Можна припинити застосування Ginoring в будь-який момент. 

Якщо жінка не хоче завагітніти, потрібно запитати у лікаря про інші методи 

контрацепції. Якщо жінка припинить використовувати Ginoring, тому що вона 
хоче завагітніти, то їй слід почекати до першої менструації, а після неї почати 

намагатися завагітніти. Це допоможе визначити дату пологів. 

4. Можливі побічні ефекти 

Як кожен лікарський засіб, цей препарат може викликати побічні ефекти, 
хоча вони виникають не у кожного. Якщо виникли будь-які побічні ефекти, 

особливо важкі та стійкі, або зміни у стану здоров’я, які жінка вважає 

пов’язаними із застосуванням Ginoring, слід звернутися до лікаря. 

У всіх жінок, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви, існує 

підвищений ризик виникнення тромбів у венах (венозна тромбоемболія) або 

тромбів в артеріях (артеріальна тромбоемболія). Щоб отримати детальну 
інформацію щодо різних чинників ризику, пов’язаних із застосуванням 

комбінованих гормональних контрацептивів, слід ознайомитися з пунктом 2 

«Важлива інформація перед застосуванням Ginoring». 

Потрібно негайно звернутися до лікаря якщо у жінки виникли симптоми 
ангіоневротичного набряку, такі як набряк обличчя, язика та (або) горла та 

(або) утруднене ковтання чи шкірний висип, а також проблеми з диханням 
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(дивіться пункт «Застереження та заходи безпеки»). 

Жінки, які застосовують Ginoring, повідомляли про наступні побічні ефекти. 

Часто: можуть з'являтися не частіше ніж у 1 з 10 жінок 

• біль у животі, нудота; 

• вагінальні дріжджові інфекції (грибкові ураження); дискомфорт з 

приводу наявності системи у піхві; свербіж статевих органів; вагінальні 

виділення; 
• головні болі або мігрень; пригнічений настрій; зниження статевого 

потягу; 

• біль у грудях; біль в області тазу; болісні місячні; 

• акне; 

• збільшення маси тіла; 

• випадіння системи. 

Нечасто: можуть з'являтися не частіше ніж у 1 зі 100 жінок 

• розлади зору; запаморочення; 

• метеоризм; блювота, діарея або запор; 

• відчуття втоми, погане самопочуття або збудження; зміни настрою; різкі 

зміни настрою; 

• скупчення рідини в організмі (набряки); 

• інфекції сечового міхура або сечовивідних шляхів; 

• проблеми або біль під час сечовипускання; позиви до сечовипускання 

або потреба в сечовипусканні; часте сечовипускання; 

• дискомфорт під час статевого акту, включаючи біль, кровотечу, 
дискомфорт, пов’язаний з наявністю системи, яку відчуває чоловік; 

• підвищення артеріального тиску; 

• збільшення апетиту; 

• біль у спині; м’язові судоми; біль в ногах або руках; 

• зниження чутливості шкіри; 

• біль або збільшення грудей; фіброзно-кістозна дисплазія молочних залоз 

(кісти, які можуть призвести до набряку або болю грудей); 

• запалення шийки матки; поліпи шийки матки; ерозії шийки матки; 
• зміни менструальної кровотечі (наприклад, рясні, тривалі, нерегулярні 

або цілковита відсутність місячних); дискомфорт в області тазу; 

передменструальний синдром; скорочення матки; 
• вагінальні інфекції (грибкові або бактеріальні); відчуття печіння, 

неприємний запах, біль, дискомфорт або сухість у піхві або вульві; 

• випадання волосся, екзема, свербіж, висип або припливи жару; 

• кропивниця. 

Рідко: можуть з'являтися не частіше ніж у 1 з 1000 жінок 

• шкідливі тромби у вені або артерії, наприклад: 

o    в нозі чи стопі (наприклад, тромбоз глибоких вен); 
o    в легенях (наприклад, тромбоемболія легеневої артерії); 

o серцевий напад; 

o інсульт; 
o    міні-інсульт або тимчасові симптоми інсульту, відомі як транзиторна 

ішемічна атака;  

o тромби в печінці, шлунку, кишечнику, нирках або оці. 

Імовірність утворення тромбів може бути вищою, якщо у жінки є будь-які інші 
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чинники, які підвищують цей ризик (дивіться пункт 2 для отримання 

додаткової інформації про чинники, що підвищують ризик утворення тромбів 

та про симптоми тромбу). 

• виділення з грудей 

Частота невідома (частоту неможливо визначити на підставі доступних даних) 

• хлоазма (жовтувато-коричневі пігментні плями на шкірі, особливо на 

обличчі); 
• дискомфорт в області статевого члена партнера (такі симптоми, як 

подразнення, висип, свербіж); 

• вагінальну терапевтичну систему неможливо видалити без допомоги 
лікаря (наприклад, тому що вона прилипла до стінки піхви) 

• пошкодження стінки піхви, пов'язане з пошкодженням вагінальної 

терапевтичної системи 

У жінок, що застосовують комбіновані гормональні контрацептиви виявляли 

рак молочної залози та пухлини печінки. Щоб отримати детальну інформацію 

дивіться пункт 2.2 «Застереження та заходи безпеки», «Онкологічні 

захворювання». 

Ginoring може бути пошкоджена. Щоб отримати детальну інформацію дивіться 

пункт 3.4 «Дії у разі пошкодження вагінальної терапевтичної системи». 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо виникли будь-які небажані симптоми, включаючи симптоми, які не 

вказані в інструкції, потрібно розповісти про це лікарю або фармацевту. Про 

побічні ефекти можна повідомляти безпосередньо в Департамент моніторингу 
небажаної дії лікарських засобів Управління реєстрації лікарських засобів, 

виробів медичного призначення та біоцидних препаратів, за адресою: Al. 

Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, телефон: + 48 22 49 21 301, факс: + 

48 22 49 21 309, веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl . 
Завдяки повідомленням про побічні ефекти можна буде зібрати більше 

інформації про безпеку застосування цього засобу. 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідального суб'єкта. 

5. Як зберігати Ginoring 

Зберігати засіб потрібно в непомітному і недоступному для дітей місці. 

Необхідно звернутися до лікаря, якщо виявилося, що дитина наразилася на  

вплив гормонів, що містяться в Ginoring. 

Цей лікарський засіб не має особливих температурних вимог для зберігання. 

Його слід зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 

Систему Ginoring можна використовувати, якщо до закінчення терміну 
придатності, зазначеного на коробці та пакетику після скорочення «EXP», 

залишився щонайменше один місяць. Термін придатності означає останній 

день зазначеного місяця. Номер серії вказано на упаковці після скорочення 

«Lot». 

Не застосовувати цей лікарський засіб, якщо система має помітні зміни 

кольору або якщо є видимі ознаки пошкодження. 

Цей лікарський засіб може становити небезпеку для навколишнього 
середовища. Після видалення Ginoring його слід помістити в пакетик і щільно 

закрити. Потім закритий пакетик слід викинути разом із звичайними відходами 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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або вкинути в аптеці у спеціальний контейнер відповідно до місцевих правил. 

Не слід викидати лікарський засіб Ginoring в унітаз. Як і інші ліки, не можна 

викидати невикористану або прострочену систему в каналізацію або в 
домашні контейнери для побутових відходів. Потрібно запитати у фармацевта 

як утилізувати ліки, які більше не використовуються. Така поведінка 

допоможе захистити навколишнє середовище. 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

Що містить Ginoring 

-  Діючі речовини: етоногестрел і етинілестрадіол. 

Ginoring містить 11,0 мг етоногестрелу та 3,474 мг етинілестрадіолу. 
Вагінальна терапевтична система вивільняє етоногестрел та 

етинілестрадіол у середній кількості 0,120 мг та 0,015 мг відповідно 

протягом 24 годин протягом 3 тижнів. 

- Інші складники: сополімер вінілацетату і етилену, 28% вінілацетат та 

поліуретан (тип пластику, який не розчиняється в організмі людини). 

Як виглядає Ginoring та вміст його упаковки 

Вагінальна терапевтична система. 
Ginoring - це еластичне, прозоре і безбарвне або майже безбарвне кільце 

(система) із зовнішнім діаметром 54 мм і діаметром поперечного перерізу 4 

мм. 

Кожне кільце упаковано в алюмінієвий пакетик. Пакетик упакований у 
картонну коробочку з цією інструкцією та наклейками на календар, які 

допоможуть вам запам’ятати, коли належить вводити та виймати вагінальну 

терапевтичну систему. 

Одна упаковка містить: 

1 систему; 

3 системи; 

6 систем. 

Відповідальний суб'єкт і виробник 

Відповідальний суб'єкт 

Exeltis Poland Sp. z o.o. 
ul. Szamocka 8 

01-748 Warszawa 

Виробник 
Laboratorios León Farma, S.A. 

c/La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera; 

24008 Villaquilambre, León 

Іспанія 

Цей лікарський засіб дозволено для застосування в країнах-членах 

Європейської економічної зони під такими назвами:  
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Австрія GinoRing Vaginalring 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden 

vaginales Wirkstofffreisetzungssystem 

Чехія 
Данія 

Фінляндія 

Нідерланди 

Ірландія 
Литва 

Латвія 

Німеччина 

Exelring 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin 
Exelring 

Exelring 0,120 mg / 0,015 mg per 24 hours, 

depotlaakevalmiste, emattimeen Ornibel 0,120/0,015 mg per 

24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik Ornique 
Ornique 120/15 mikrogramu/24 valandas vartojimo j makstj 

sistema 

Ornique 120/15 mikrogrami vaginalas ievadisanas sistema 
GinoRing 0.120/0.015 mg pro 24 Studen vaginales 

Wirkstofffreisetzungssystem 

Норвегія 

Польща 

Словаччина 

Швеція 
Угорщина 

Exelring 
Ginoring 

Exelring 0.120/0.015 mg za 24 hodin vaginalny inzert 

Exelring 

Exelring 0.120/0.015 mg 24 óra huvelyben alkalmazott 
gyógyszerleadó rendszer 

Дата останнього оновлення інструкції: 03.12.2021  


