
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga III 

Dopolnitve zadevnih poglavij povzetka glavnih značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo 

 
 
Opomba: 

 
Spremembe zadevnih poglavij povzetka glavnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo so rezultat 
napotitvenega postopka. 

Informacije o zdravilu lahko pristojni organi države članice v sodelovanju z referenčno državo članico 
naknadno dopolnijo, kot je primerno, v skladu s postopki iz Poglavja 4 Naslova III Direktive 
2001/83/ES. 
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Del A. – Zdravila za lokalno uporabo, ki vsebujejo 0,01 % m/m estradiola 
(navedena v Prilogi I) 

 

 

[Obstoječe informacije o zdravilu je treba spremeniti (vstaviti, zamenjati ali izbrisati besedilo, kot je 
primerno), tako da bodo odražale odobreno besedilo, ki je navedeno spodaj.] 

 

I. Povzetek glavnih značilnosti zdravila 

 
Poglavje 4.1 – Terapevtske indikacije 

 
[Besedilo indikacije je treba izbrisati in ga nadomestiti z besedilom, ki je navedeno spodaj.] 

 
Zdravljenje atrofije nožnice zaradi pomanjkanja estrogena pri ženskah po menopavzi. 
 
 

Poglavje 4.2 Odmerjanje in način uporabe 
 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti namesto obstoječega besedila v tem poglavju.] 
 
Zdravljenje postmenopavzalnih simptomov je treba začeti in nadaljevati z najmanjšim 
učinkovitim odmerkom čim krajši čas (glejte tudi poglavje 4.4). 
 
Pot uporabe: krema za vaginalno uporabo 
 
Zdravilo [izmišljeno ime] je treba dajati z aplikatorjem. 
 
Odmerek v enem napolnjenem aplikatorju (= 2 g kreme) se vstavi pred spanjem. Prvi teden 
zdravljenja je zdravilo [izmišljeno ime] treba dajati vsak drugi dan, kar pomeni v 48-urnih 
presledkih, kasneje pa dvakrat na teden (vzdrževalni odmerek). Aplikator je treba po vsaki 
uporabi očistiti s toplo vodo. 
 
Bolnice lahko zdravljenje začnejo na kateri koli dan, ki jim ustreza. 
 
Zdravljenje lahko traja največ štiri tedne. 
 
Varnost endometrija pri daljšem zdravljenju in ponavljajočem se zdravljenju ni znana. Ker 
med zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] pride do sistemske izpostavljenosti, 
zdravljenje, daljše od štirih tednov, ni priporočljivo. Če simptomi po štirih tednih ne izginejo, 
je treba razmisliti o drugih možnostih zdravljenja. 
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Če se pojavi nepričakovana krvavitev, je treba zdravljenje z zdravilom [izmišljeno ime] 
začasno prekiniti, dokler vzrok za krvavitev ni pojasnjen (glejte poglavje 4.4 o varnosti 
endometrija). 
 
Če bolnica pozabi vzeti odmerek, ga mora vzeti, takoj ko se spomni. Uporabi dvojnega 
odmerka se je treba izogibati. 
 
Izkušenj z zdravljenjem žensk, starejših od 65 let, je malo. 
 
 

Poglavje 4.3 Kontraindikacije 
 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti namesto obstoječega besedila v tem poglavju.] 
 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati v primeru: 

- znanega raka dojke, raka dojke v anamnezi ali ob sumu nanj; 

- znanih od estrogena odvisnih malignih tumorjev (kot je na primer rak endometrija) ali 
ob sumu nanje; 

- nediagnosticirane genitalne krvavitve; 

- nezdravljene hiperplazije endometrija; 

- pretekle ali obstoječe venske trombembolije (globoke venske tromboze ali pljučne 
embolije); 

- znane trombofilične motnje (npr. pomanjkanje proteina C, proteina S ali 
antitrombina; glejte poglavje 4.4); 

- obstoječe ali nedavne arterijske trombembolične bolezni (npr. angina pektoris ali 
srčni infarkt); 

- akutne bolezni jeter ali bolezni jeter v anamnezi, če preiskave jeter niso pokazale, da 
bi se stanje normaliziralo; 

- znane preobčutljivosti za zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov; 

- porfirije. 

 

 
Poglavje 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 
 
[Celotno obstoječe besedilo v tem poglavju je treba izbrisati in ga nadomestiti s spodnjim besedilom.] 

 

Hormonsko nadomestno zdravljenje postmenopavzalnih simptomov se lahko uvede samo za 
simptome, ki negativno vplivajo na kakovost življenja. V vseh primerih je treba najmanj 
enkrat na leto skrbno oceniti tveganja in koristi ter hormonsko nadomestno zdravljenje 
nadaljevati, samo dokler so koristi večje od tveganj. 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati pri bolnicah, ki se zdravijo s sistemskim 
hormonskim nadomestnih zdravljenjem (HNZ). 
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Med zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] koncentracija estradiola v plazmi po vsaki 
uporabi zdravila prehodno preseže fiziološke koncentracije, ki so običajne pri ženskah po 
menopavzi. Zato je zaradi varnosti najdaljši čas zdravljenja omejen na štiri tedne. Potrebna je 
pozornost zaradi možnih sistemskih učinkov. 

 

Zdravstveni pregled/spremljanje 

Pred uvedbo ali ponovno uvedbo hormonskega zdravljenja je treba pridobiti popolno osebno 
in družinsko anamnezo. Klinični pregled (vključno s pregledom medenice in dojk) mora 
temeljiti na teh podatkih ter kontraindikacijah in opozorilih o uporabi. Med zdravljenjem se 
priporočajo redni zdravstveni pregledi, katerih pogostnost in narava morata biti prilagojena 
vsaki ženski posebej. Ženskam je treba pojasniti, o katerih spremembah dojk morajo poročati 
zdravniku ali medicinski sestri. Preiskave z ustreznimi napravami za slikanje, kot je na 
primer mamografija, je treba opraviti v skladu s trenutno uveljavljenimi praksami za 
presejalne preglede, prilagojenimi kliničnim potrebam posamezne ženske. 

Farmakokinetični profil zdravila [izmišljeno ime] kaže, da med zdravljenjem pride do 
sistemske absorpcije estradiola v koncentracijah, ki so prehodno večje od koncentracij v 
obdobju po menopavzi (glejte poglavje 5.2). Ker je to zdravilo za HNZ, je treba upoštevati 
naslednje: 

 

Stanja, pri katerih je potreben nadzor: 

 

Bolnico je treba skrbno nadzirati, če je katero koli stanje, navedeno v nadaljevanju, trenutno 
prisotno ali pa se je pojavilo v preteklosti in/ali se je poslabšalo med nosečnostjo ali 
predhodnim hormonskim zdravljenjem. Upoštevati je treba, da se lahko ta stanja med 
estrogenskim zdravljenjem ponovno pojavijo ali poslabšajo, še zlasti: 

 

- leiomiomi (fibroidi v materničnem tkivu) ali endometrioza; 

- dejavniki tveganja za trombembolične motnje (glejte spodaj); 

- dejavniki tveganja za od estrogena odvisne tumorje, kot so na primer dedne 
predispozicije za raka dojke v 1. kolenu; 

- hipertenzija; 

- bolezni jeter (npr. adenom jeter); 

- sladkorna bolezen s prizadetostjo ožilja ali brez nje; 

- holelitiaza; 

- migrena ali (hud) glavobol; 
- sistemski eritematozni lupus; 

- hiperplazija endometrija v anamnezi (glejte spodaj); 

- epilepsija; 

- astma; 

- otoskleroza. 
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Med zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] koncentracija estradiola v plazmi po vsaki 
uporabi zdravila preseže fiziološke koncentracije, ki so običajne pri ženskah po menopavzi. 
Zato je zaradi varnosti najdaljši čas zdravljenja omejen na štiri tedne. Potrebna je pozornost 
zaradi možnih sistemskih učinkov. 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati pri bolnicah, ki se zdravijo s sistemskim 
hormonskim nadomestnih zdravljenjem (HNZ). 

 

Razlogi za takojšnjo ukinitev zdravljenja 

Zdravljenje je treba prekiniti, če se odkrije kontraindikacija ali če se pojavi karkoli od 
naslednjega: 

- zlatenica ali poslabšanje delovanja jeter; 

- znatno zvišanje krvnega tlaka; 

- novonastali glavobol migrenskega tipa; 

- nosečnost. 

Hiperplazija in karcinom endometrija 

Ženske z ohranjeno maternico, ki imajo etiološko nepojasnjeno nenormalno krvavitev, in 
ženske z ohranjeno maternico, ki so bile predhodno zdravljene z neoponiranimi estrogeni, je 
treba posebno skrbno pregledati, da se pred začetkom zdravljenja z zdravilom [izmišljeno 
ime] izključi morebitna hiperstimulacija ali malignom endometrija. 

Med dolgotrajno uporabo samih estrogenov se pri ženskah z ohranjeno maternico poveča 
tveganje za hiperplazijo in karcinom endometrija. Pri ženskah, ki uporabljajo sistemsko 
zdravljenje samo z estrogeni, so poročali o 2- do 12-krat večjem tveganju za raka 
endometrija v primerjavi z ženskami, ki ne uporabljajo HNZ, odvisno od trajanja zdravljenja 
in odmerka estrogena. Po prekinitvi zdravljenja tveganje ostane povečano še vsaj 10 let. 

Varnost endometrija pri dolgotrajni (več kot enoletni) ali ponavljajoči se lokalni vaginalni 
uporabi estrogena je negotova. Zato je treba pred ponovitvijo štiritedenskega zdravljenja z 
zdravilom [izmišljeno ime] ponovno oceniti zdravljenje in pri tem nameniti posebno 
pozornost morebitnim simptomom hiperplazije ali karcinoma endometrija. 

Če se kadar koli med zdravljenjem pojavi krvavitev ali krvavkast izcedek, je treba poiskati 
vzrok s preiskavami, ki lahko vključujejo tudi biopsijo endometrija za izključitev malignih 
sprememb endometrija. 

Ženski je treba naročiti, naj se v primeru krvavitve ali krvavkastega izcedka med 
zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] posvetuje z zdravnikom. 

Stimulacija z neoponiranimi estrogeni lahko povzroči predmaligno ali maligno spremembo 
rezidualnih žarišč endometrioze. Pri ženskah, pri katerih je bila opravljena histerektomija 
zaradi endometrioze, se zato pri uporabi tega zdravila svetuje previdnost, zlasti če je znano, 
da imajo rezidualno endometriozo. 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 
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Rak dojke 

Na splošno dokazi kažejo na povečano tveganje za raka dojke pri ženskah, ki uporabljajo 
kombinirano estrogensko-progestogensko HNZ in morda tudi samo estrogensko HNZ, pri 
čemer je tveganje odvisno od trajanja HNZ. 

V okviru preskušanja WHI (Women's Health Initiative) niso ugotovili povečanega tveganja 
za raka dojke pri histerektomiranih ženskah, ki so uporabljale samo estrogensko HNZ. V 
opazovalnih študijah so večinoma poročali o majhnem povečanju tveganja za 
diagnosticiranje raka dojke, ki je znatno manjše kot pri ženskah, ki uporabljajo estrogensko-
progestogenske kombinacije. 

Povečano tveganje se pokaže po nekaj letih uporabe, vendar se v nekaj (največ petih) letih po 
koncu zdravljenja vrne na izhodiščno raven. 

Povezava med tveganjem za raka dojke in lokalnim vaginalnim estrogenskim zdravljenjem je 
negotova. 

HNZ, zlasti kombinirano estrogensko-progestogensko zdravljenje, povečuje gostoto na 
mamografskih posnetkih, kar lahko negativno vpliva na radiološko odkrivanje raka dojke. 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

 

Rak jajčnikov 

Rak jajčnikov se pojavlja veliko redkeje kot rak dojke. Dolgotrajna uporaba (vsaj 5 do 10 let) 
zdravil za HNZ, ki vsebujejo samo estrogen, je bila povezana z rahlo povečanim tveganjem 
za raka jajčnikov. Nekatere študije, vključno s preskušanjem WHI, kažejo, da bi dolgotrajna 
uporaba kombiniranih zdravil za HNZ lahko bila povezana s podobnim ali rahlo manjšim 
tveganjem (glejte poglavje 4.8). 

Povezava med tveganjem za raka jajčnikov in lokalnim vaginalnim estrogenskim 
zdravljenjem je negotova. 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

 

Venska trombembolija 

HNZ je povezano z 1,3- do 3-krat večjim tveganjem za pojav venske trombembolije (VTE), 
tj. globoke venske tromboze ali pljučne embolije. Pojav teh dogodkov je verjetnejši v prvem 
letu HNZ kot pozneje. 

Bolnice z znanimi trombofiličnimi stanji imajo večje tveganje za VTE, ki ga lahko HNZ še 
dodatno poveča. HNZ je zato pri teh bolnicah kontraindicirano (glejte poglavje 4.3). 
Med splošno znanimi dejavniki tveganja za VTE so uporaba estrogenov, višja starost, večji 
kirurški poseg, daljša imobilizacija, debelost (ITM > 30 kg/m2), nosečnost/poporodno 
obdobje, sistemski eritematozni lupus in rak. Mnenja o morebitni vlogi varikoznih ven pri 
VTE so deljena. 

Povezava med tveganjem za vensko trombembolijo in lokalnim vaginalnim estrogenskim 
zdravljenjem je negotova. 
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Tako kot pri vseh bolnikih po kirurškem posegu je treba razmisliti o preventivnih ukrepih za 
preprečitev VTE po njem. Če bo načrtovanemu kirurškemu posegu sledila daljša 
imobilizacija, je priporočljivo, da se od štiri do šest tednov prej začasno prekine HNZ. 
Zdravljenje se ne sme ponovno začeti, dokler ženska ni povsem mobilna. 

Ženskam, ki v osebni anamnezi nimajo VTE, imajo pa sorodnika v prvem kolenu, ki ima v 
anamnezi trombozo v zgodnji starosti, se lahko predlaga presejalni pregled, potem ko se jih 
natančno seznani z njegovimi omejitvami (presejalni pregled odkrije le določen delež 
trombofiličnih motenj). 

Če se odkrije trombofilična motnja, ki je povezana s trombozo pri družinskih članih, ali 
motnja, ki je „huda“ (npr. pomanjkanje antitrombina, proteina S ali proteina C ali 
kombinacija motenj), je HNZ kontraindicirano. 

Pri ženskah, ki že prejemajo kronično antikoagulantno zdravljenje, je treba skrbno pretehtati 
koristi in tveganja HNZ. 

Če se po uvedbi zdravljenja pojavi VTE, je treba uporabo zdravila prekiniti. Bolnicam je 
treba naročiti, naj se takoj posvetujejo z zdravnikom, če opazijo možne simptome 
trombembolije (npr. boleče otekanje noge, nenadna bolečina v prsnem košu, dispneja). 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

 

Bolezen koronarnih arterij (BKA) 

Randomizirana kontrolirana preskušanja pri ženskah z obstoječo BKA ali brez nje, ki so 
prejemale kombinirano estrogensko-progestogensko ali samo estrogensko HNZ, niso 
pokazala zaščite pred srčnim infarktom. 

Podatki iz randomiziranih kontroliranih preskušanj niso pokazali povečanega tveganja za 
BKA pri histerektomiranih ženskah, ki uporabljajo samo estrogensko HNZ. 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

 

Ishemična možganska kap 

Kombinirano estrogensko-progestogensko in samo estrogensko zdravljenje sta povezana z do 
1,5-krat večjim tveganjem za ishemično možgansko kap. Relativno tveganje se s starostjo ali 
trajanjem menopavze ne spreminja. Ker pa je izhodiščno tveganje za možgansko kap močno 
odvisno od starosti, se celotno tveganje za možgansko kap pri uporabnicah HNZ s starostjo 
povečuje. 

Povezava med tveganjem za ishemično možgansko kap in nizkoodmernim lokalnim 
vaginalnim estrogenskim zdravljenjem je negotova. 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti (HNZ), zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

 

Druga stanja 

Estrogeni lahko povzročijo zastajanje tekočine, zato je treba bolnice z nepravilnim 
delovanjem srca ali ledvic skrbno spremljati. 
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Ženske, ki imajo hipertrigliceridemijo, je treba med nadomeščanjem estrogenov ali 
hormonskim nadomestnim zdravljenjem skrbno spremljati, saj so pri estrogenskem 
zdravljenju žensk s to motnjo poročali o redkih primerih velikega zvišanja trigliceridov v 
plazmi, ki je povzročilo pankreatitis. 

Povezava med že obstoječo hipertrigliceridemijo in nizkoodmernim lokalnim vaginalnim 
estrogenskim zdravljenjem ni znana. 

Estrogeni zvišajo raven vezavnega globulina za ščitnične hormone (TBG – thyroid binding 
globulin), kar povzroči zvišanje skupne koncentracije ščitničnih hormonov v obtoku 
(merjenih z beljakovinsko vezanim jodom (PBI – protein-bound iodine)), koncentracije T4 (s 
kolono ali radioimunskim testom) ali koncentracije T3 (z radioimunskim testom). Vezava T3 
na smolo je zmanjšana, kar odraža zvišanje TBG. Koncentraciji prostega T4 in prostega T3 
sta nespremenjeni. Zvišane so lahko še druge vezavne beljakovine v serumu, tj. vezavni 
globulin za kortikoide (CBG – corticoid binding globulin) in vezavni globulin za spolne 
hormone (SHBG – sex-hormone-binding globulin), kar povzroči zvišanje kortikosteroidov 
oziroma spolnih steroidov v obtoku. Koncentracije prostih ali biološko aktivnih hormonov se 
ne spremenijo. Zvišajo se lahko tudi druge beljakovine v plazmi (angiotenzinogen/substrat 
renina, alfa-1-antitripsin, ceruloplazmin). 

HNZ ne izboljša kognitivne funkcije. Nekateri izsledki preskušanja WHI kažejo na povečano 
tveganje za morebitno demenco pri ženskah, ki začnejo uporabljati kontinuirano 
kombinirano ali samo estrogensko HNZ po 65. letu starosti. 

V redkih primerih so po uporabi hormonskih snovi, kot so tiste, ki jih vsebuje zdravilo 
[izmišljeno ime], opazili benigne, še redkeje pa tudi maligne tumorje jeter, ki so v 
posameznih primerih povzročili smrtno nevarne intraabdominalne krvavitve. Če se pojavijo 
hude težave v zgornjem delu trebuha, povečana jetra ali znaki intraabdominalne krvavitve, je 
treba pri diferencialni diagnozi upoštevati tudi možnost tumorja jeter. 

 
Opomba: 
 
Intravaginalni aplikator lahko povzroči manjšo lokalno poškodbo, zlasti pri ženskah z resno 
atrofijo nožnice. 
Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati tik pred spolnim odnosom ali namesto 
lubrikanta, da se prepreči možne neželene učinke pri partnerju. 
 
Uporaba zdravila [izmišljeno ime] skupaj z izdelki iz lateksa (npr. kondomi, diafragme) lahko 
zmanjša funkcionalnost teh izdelkov ter s tem njihovo zanesljivost, saj zdravilo [izmišljeno ime] 
vsebuje določene pomožne snovi (druge sestavine, zlasti stearate). 
 
Cetil in stearilalkohol lahko povzroči lokalno draženje kože (npr. kontaktni dermatitis). 
 
 

Poglavje 4.5  Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 

 

[Celotno obstoječe besedilo v tem poglavju je treba izbrisati in ga nadomestiti s spodnjim besedilom.] 

Medsebojno delovanje zdravila [izmišljeno ime] z drugimi zdravili ni bilo raziskano. 

Vendar pa presnovo estrogenov lahko poveča sočasna uporaba snovi, ki inducirajo encime za 
presnovo zdravil, zlasti encime citokroma P450; med takšnimi so antiepileptiki (npr. 
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fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) in protimikrobna zdravila (npr. rifampicin, rifabutin, 
nevirapin, efavirenz). 

Ritonavir in nelfinavir, ki sta sicer znana kot močna zaviralca, pri sočasni uporabi s 
steroidnimi hormoni delujeta ravno nasprotno, in sicer kot induktorja. Pripravki rastlinskega 
izvora, ki vsebujejo šentjanževko (Hypericum perforatum), lahko inducirajo presnovo 
estrogenov. 

Klinično lahko pospešena presnova estrogenov zmanjša učinek in povzroči spremembe v 
materničnih krvavitvah. 

 

Poglavje 4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje, obstoječe besedilo pa izbrisati.] 

 

Nosečnost 

Zdravilo [izmišljeno ime] ni indicirano med nosečnostjo. Če ženska med uporabo zdravila 
[izmišljeno ime] zanosi, je treba zdravljenje takoj prekiniti. Izsledki večine doslej opravljenih 
epidemioloških študij, povezani z naključno izpostavljenostjo ploda estrogenom, ne kažejo 
teratogenih ali fetotoksičnih učinkov. 
Dojenje 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati med dojenjem. 

 
Poglavje 4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje, obstoječe besedilo pa izbrisati.] 

 

Verjetnost, da bi zdravilo [izmišljeno ime] imelo vpliv na budnost ali koordinacijo, je 
majhna. 

 
Poglavje 4.8 Neželeni učinki 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje, obstoječe besedilo pa izbrisati.] 

 

Izkušnje iz obdobja trženja 

Pri uporabi zdravila [izmišljeno ime] so poročali o naslednjih neželenih učinkih: 

  

Organski 
sistem 

(MedDRA) 

Občasni 

(≥ 1/1.000 do < 1/100) 

Zelo redki (< 1/10.000) 
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Splošne težave 
in spremembe 
na mestu 
aplikacije 

Prehodno blago 
lokalno draženje (npr. 
pruritus, pekoč 
občutek). Rahel 
izcedek 

Preobčutljivostna kožna 
reakcija (alergijski 
kontaktni ekcem) 

 

Neželeni učinki, navedeni v nadaljevanju, so bili povezani s peroralnim in/ali 
transdermalnim zdravljenjem z estrogenom (neželeni učinki, značilni za skupino zdravil): 

  
Organski sistem 
 

Pogosti 
≥ 1/100 do < 1/10 (≥ 1 % in 
< 10 %) 

Občasni 
 > 1/1.000 do <1/100 (> 0,1 % in < 1 
%) 
 

Infekcijske in parazitske 
bolezni 

 vaginitis, vključno z vaginalno 
kandidozo  

Bolezni imunskega 
sistema 

 preobčutljivost  

Duševne motnje depresija spremembe libida, motnje 
razpoloženja 

Bolezni živčevja  omotica, glavobol, migrena, tesnoba 

Očesne bolezni  intoleranca za kontaktne leče 

Žilne bolezni  venska tromboza, pljučna embolija 

Bolezni prebavil  navzeja, napihnjenost, bolečina v 
trebuhu 

Bolezni jeter, žolčnika 
in žolčevodov 

 bolezen žolčnika  
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Bolezni kože in 
podkožja 

alopecija kloazma/melazma, hirzutizem, 
pruritus, izpuščaj 

Bolezni mišično-
skeletnega sistema, 
vezivnega tkiva in kosti 

artralgija, krči v nogah  

Motnje reprodukcije in 
dojk 

nenormalne maternične 
krvavitve (vmesna 
krvavitev/krvavkast izcedek), 
bolečine v dojkah, 
občutljivost dojk, povečanje 
dojk, izcedek iz dojk, 
levkoreja  

 

Splošne težave in 
spremembe na mestu 
aplikacije 

 edem  

Preiskave spremembe telesne mase 
(povečanje ali zmanjšanje), 
zvišani trigliceridi 

 

 

Tveganje za raka dojke 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

- Pri ženskah, ki uporabljajo kombinirano estrogensko-progestogensko zdravljenje več 
kot pet let, poročajo o do dvakrat večjem tveganju za diagnosticiranje raka dojke. 

- Vsako povečano tveganje pri uporabnicah samo estrogenskega zdravljenja je bistveno 
manjše od tveganja, ki ga opažajo pri uporabnicah estrogensko-progestogenskega 
zdravljenja. 

- Stopnja tveganja je odvisna od trajanja uporabe (glejte poglavje 4.4). 

- Spodaj so predstavljeni rezultati največjega randomiziranega s placebom 
kontroliranega preskušanja (študija WHI) in najobsežnejše epidemiološke študije 
(MWS). 

 
Študija Million Women Study – ocenjeno dodatno tveganje za raka dojke po petletni 
uporabi 

Razpon starosti 
(leta) 

Izhodiščno tveganje 
za raka na 1.000 
uporabnic HNZ v 
obdobju petih let* 

Razmerje tveganja Dodatni primeri na 
1.000 uporabnic 
HNZ v 5 letih (95-
odstotni IZ) 

 HNZ s samim estrogenom 
50–65 9–12 1,2 1–2 (0–3) 
 kombinirani estrogen-progestogen 
50–65 9–12 1,7 6 (5–7) 
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Razpon starosti 
(leta) 

Izhodiščno tveganje 
za raka na 1.000 
uporabnic HNZ v 
obdobju petih let* 

Razmerje tveganja Dodatni primeri na 
1.000 uporabnic 
HNZ v 5 letih (95-
odstotni IZ) 

* Vzeto iz izhodiščnih incidenc v razvitih državah. 
# Celotno razmerje tveganja. Razmerje tveganja ni stalno, ampak se povečuje s trajanjem 
uporabe. 
Opomba: ker se izhodiščna incidenca raka dojke med državami EU razlikuje, se sorazmerno 
temu spreminja tudi število dodatnih primerov raka dojke. 
 

 
 
Študije US WHI – dodatno tveganje za raka dojke po petletni uporabi 
Razpon starosti 
(leta) 

Incidenca na 1.000 
žensk, ki so 
prejemale placebo, 
v obdobju petih 
let* 

Razmerje tveganja in 
95-odstotni IZ 

Dodatni primeri na 
1.000 uporabnic 
HNZ v 5 letih (95-
odstotni IZ) 

 samo konjugirani konjski estrogen  
50–79 21 0,8 (0,7–1,0) -4 (-6–0)* 
 konjugirani konjski estrogen in 

medroksiprogesteron acetat (estrogen in 
progestogen)$ 

50–79 17 1,2 (1,0–1,5) +4 (0–9) 
* Študija WHI pri ženskah brez maternice, ki ni pokazala povečanega tveganja za raka dojke. 
$ Ko je bila analiza omejena na ženske, ki pred študijo niso uporabljale HNZ, v prvih petih letih zdravljenja ni bilo 
opaznega povečanega tveganja, po petih letih pa je bilo tveganje večje kot pri ženskah, ki niso uporabljale HNZ. 
 

 

Hiperplazija in karcinom endometrija 

Med dolgotrajno uporabo samih estrogenov se pri ženskah z ohranjeno maternico poveča 
tveganje za hiperplazijo in karcinom endometrija. Glejte poglavji 4.2 in 4.4. 

 

Rak jajčnikov 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

Dolgotrajna uporaba samo estrogenskega ali estrogensko-progestogenskega HNZ je bila 
povezana z rahlo povečanim tveganjem za raka jajčnikov. V študiji Million Women Study je 
bilo petletno HNZ povezano z enim dodatnim primerom na 2.500 žensk, ki so uporabljale 
HNZ. 

Tveganje za vensko trombembolijo 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

HNZ je povezano z 1,3- do 3-krat večjim relativnim tveganjem za pojav venske 
trombembolije (VTE), tj. globoke venske tromboze ali pljučne embolije. Pojav teh dogodkov 

24 
 



je verjetnejši v prvem letu hormonskega zdravljenja (glejte poglavje 4.4). Predstavljeni so 
izsledki študij WHI: 
 
Študije WHI – dodatno tveganje za VTE med petletno uporabo 
Razpon starosti 
(leta) 

Incidenca na 1.000 
žensk, ki so 
prejemale placebo, v 
obdobju petih let 

Razmerje tveganja 
in 95-odstotni IZ 

Dodatno število 
primerov na 
1.000 žensk, ki 
so uporabljale 
HNZ 

samo estrogen peroralno* 
50–59 7 1,2 (0,6–2,4) 1 (-3–10) 
kombinirani estrogen-progestogen peroralno 
50–59 4 2,3 (1,2–4,3) 5 (1–13) 
*Študija pri ženskah brez maternice 

 

Tveganje za bolezen koronarnih arterij 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

Tveganje za bolezen koronarnih arterij je rahlo povečano pri ženskah, starejših od 60 let, ki 
uporabljajo kombinirano estrogensko-progestogensko HNZ (glejte poglavje 4.4). 

 

Tveganje za ishemično možgansko kap 

Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, v 
kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje. 

Uporaba samo estrogenskega zdravljenja in kombiniranega estrogensko-progestogenskega 
zdravljenja je povezana z do 1,5-krat večjim relativnim tveganjem za ishemično možgansko 
kap. Tveganje za hemoragično možgansko kap se med HNZ ne poveča. 

To relativno tveganje ni odvisno od starosti ali trajanja uporabe, ker pa je izhodiščno 
tveganje zelo odvisno od starosti, se celotno tveganje za možgansko kap pri ženskah, ki 
uporabljajo HNZ, s starostjo poveča (glejte poglavje 4.4). 

 
Študije WHI skupaj – dodatno tveganje za ishemično možgansko kap* med petletno 
uporabo 

Razpon 
starosti (leta) 

Incidenca na 1.000 žensk, 
ki so  
prejemale placebo, v petih 
letih 

Razmerje 
tveganja in 95-
odstotni IZ 

Dodatno število 
primerov na 1.000 žensk, 
ki so uporabljale HNZ, v 
petih letih 

50–59 8 1,3 (1,1–1,6) 3 (1–5) 

* Razlikovanja med ishemično in hemoragično možgansko kapjo ni bilo. 
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V povezavi z estrogensko-progestogenskim zdravljenjem so poročali tudi o drugih neželenih 
učinkih. Ocene tveganja so bile podane na podlagi sistemske izpostavljenosti, zato ni znano, 
v kolikšni meri veljajo za lokalno zdravljenje: 

- bolezni kože in podkožja: multiformni eritem, nodozni eritem, žilna purpura; 

- verjetnost demence pri ženskah, starejših od 65 let (glejte poglavje 4.4); 

- bolezen žolčnika. 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je 
pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. 
Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem 
učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 

 
Poglavje 4.9  Preveliko odmerjanje 

 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Morebitno obstoječe poglavje je treba 
izbrisati.] 

 

Po nenamerni ali namerni uporabi velikih odmerkov zdravila [izmišljeno ime] se lahko 
pojavijo neželeni učinki, kot so težave s prebavili, navzea itd. Zdravljenje je simptomatsko. 

 
Poglavje 5.1  Farmakodinamične lastnosti 

 

[…] 

 

[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] vsebuje zdravilno učinkovino 17ß-estradiol, ki je naravni spolni 
hormon, v koncentraciji 0,01 %. Estradiol je najmočnejši naravni estrogen, ki deluje znotraj 
celic. Poleg značilnih hormonskih učinkov v obdobju reprodukcije ima tudi značilne učinke 
na kožo. V koncentraciji približno ≥ 0,01 % pri lokalni ali sistemski uporabi razširi kapilare 
in spodbuja splošno perfuzijo krvi. Estrogeni spodbujajo proliferacijo epitelijskih celic v 
predelu spolovil in sečil ter povečajo sintezo kolagena v koži. 

Estradiol podobno kot drugi steroidni hormoni deluje neposredno na genske informacije 
(DNK) prek specifičnih receptorjev. Tako vpliva na transkripcijo (sintezo RNK) in s tem 
spodbuja sintezo specifičnih beljakovin. Poleg tega ima tudi hitre negenomske učinke 
(prenos signalov). 

 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje.] 
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Zdravilna učinkovina, sintetični 17β-estradiol, je kemično in biološko identična endogenemu 
človeškemu estradiolu. 

Endogeni 17β-estradiol povzroči in ohranja primarne in sekundarne ženske spolne znake. 
Biološko delovanje 17β-estradiola poteka prek številnih specifičnih estrogenskih receptorjev. 
Kompleks steroida in receptorja se veže na celično DNK in sproži sintezo specifičnih 
beljakovin. 

Od estrogenov je odvisno dozorevanje epitelija nožnice. Estrogeni povečajo število 
površinskih in intermediarnih celic ter zmanjšajo število bazalnih celic v nožničnem brisu. 

Estrogeni ohranjajo pH v nožnici okoli normalnega (4,5), s čimer krepijo normalno 
bakterijsko floro. 

 
Poglavje 5.2 Farmakokinetične lastnosti 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Morebitno obstoječe poglavje je treba 
izbrisati.] 

 

Po vaginalni uporabi se estradiol absorbira iz epitelija nožnice in preide v krvni obtok v 
koncentracijah, ki so prehodno večje od tistih, ki so običajne po menopavzi. 

Po dajanju enkratnega odmerka 2 g zdravila [izmišljeno ime], ki ustreza 200 µg E2, so 
določili naslednje vrednosti: AUCδ0-∞ = 887,5 pg/ml*h; AUCδ0-tz = 799,5 pg/ml*h; Cδmax = 
86,2 pg/ml. Geometrijska sredina razpolovnih časov E2 je bila 5,05 ure ob veliki 
interindividualni variabilnosti. V drugi študiji so bile povprečne koncentracije estradiola v 
serumu v skupini z zdravilom [izmišljeno ime] 6,4 pg/ml ob izhodišču in 15,1 pg/ml na 
31. dan (tj. 36 ur po uporabi preiskovanega zdravila na 29. dan), v skupini s placebom pa 
4,4 pg/ml oziroma 6,2 pg/ml. 

Estradiol se hitro presnavlja v jetrih in črevesju, kjer se pretvori v estron ter nato v estriol. 
Pretvorba estradiola v estriol je ireverzibilna. Več kot 95 % estriola se izloči z urinom, 
pretežno v obliki glukuronidov. 

 
Poglavje 5.3 Predklinični podatki o varnosti 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Morebitno obstoječe poglavje je treba 
izbrisati.] 

 

17β-estradiol je dobro znana učinkovina. Predklinične študije niso zagotovile nobenih drugih 
podatkov v zvezi s klinično varnostjo, razen tistih, ki so že vključeni v druga poglavja 
povzetka glavnih značilnosti zdravila. 

 
Poglavje 6.5 Vrsta ovojnine in vsebina 

[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 

[…] in dermalna uporaba na zunanjih spolovilih. 
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II. Navodilo za uporabo 

[Obstoječe informacije o zdravilu je treba spremeniti (vstaviti, zamenjati ali izbrisati besedilo, kot je 
primerno), tako da bodo odražale odobreno besedilo, ki je navedeno spodaj.] 

 

1.  KAJ JE ZDRAVILO [izmišljeno ime] IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 
 

[Besedilo v nadaljevanju je treba v celoti izbrisati iz tega poglavja.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] je krema, ki vsebuje estradiol, za vaginalno uporabo. 

Zdravilo [izmišljeno ime] se uporablja:  
za zdravljenje atrofičnih sprememb nožnice in vulve, ki so posledica pomanjkanja estrogena, 
na primer pri atrofičnem vaginitisu, težavah pri spolnih odnosih, stenozi (zožitvi) nožnice ali 
atrofiji vulve, ki jo spremljata pekoč občutek in srbenje. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje.] 
 

Zdravilo [izmišljeno ime] je krema za vaginalno uporabo, ki vsebuje estradiol. 

– Estradiol je ženski spolni hormon. 

– Spada v skupino hormonov, ki jih imenujemo estrogeni. 

– Je popolnoma enak kot estradiol, ki ga proizvajajo jajčniki pri ženskah. 

Zdravilo [izmišljeno ime] spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo zdravila za lokalno 
hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ). 

Uporablja se za lajšanje menopavzalnih simptomov v nožnici, kot sta suhost in draženje. 
Medicinski izraz za to je „atrofija nožnice“, ki nastane zaradi znižanja ravni estrogena v 
telesu. To se naravno zgodi po menopavzi. 

Zdravilo [izmišljeno ime] deluje tako, da nadomesti estrogen, ki sicer nastaja v ženskih 
jajčnikih. Vstavi se v nožnico, tako da se hormon sprošča tam, kjer je potreben. To lahko 
ublaži neprijeten občutek v nožnici. 

 

 

2. Preden boste uporabili zdravilo [izmišljeno ime] 

[Obstoječe besedilo je treba izbrisati iz tega poglavja in ga nadomestiti z besedilom v nadaljevanju.] 

Med zdravljenjem z zdravilom [izmišljeno ime] koncentracija estradiola v plazmi po vsaki 
uporabi zdravila prehodno preseže fiziološke koncentracije, ki so običajne pri ženskah po 
menopavzi. Zato zaradi varnosti zdravila [izmišljeno ime] ne smete uporabljati več kot štiri 
tedne. 

Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime], če uporabljate druga zdravila za HNZ, kot na 
primer estrogen v obliki tablet, obližev ali gela za zdravljenje vročinskih oblivov ali 
preprečevanje osteoporoze. 
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Zdravstvena zgodovina in redni pregledi 

Uporaba HNZ je povezana s tveganji, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi o tem, ali naj se 
zdravilo [izmišljeno ime] začne uporabljati oziroma ali naj se še naprej uporablja. 

Pred začetkom uporabe (ali ponovne uporabe) HNZ bo zdravnik preveril vašo osebno in 
družinsko zdravstveno zgodovino. Morda bo presodil, da je treba opraviti klinične preiskave. 
Te lahko vključujejo pregled vaših dojk in/ali preiskave notranjih organov, če so potrebne. 

Hodite na redna presejalna slikanja dojk v skladu s priporočili zdravnika. 

Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime]: 
- če ste alergični na (preobčutljivi za) estradiol ali katero koli sestavino zdravila 

[izmišljeno ime] (navedeno v poglavju 6 – Dodatne informacije); 
- če imate ali ste kdaj imeli raka dojke ali če obstaja sum, da ga imate; 
- če imate ali ste kdaj imeli raka, občutljivega za estrogene, kot je na primer rak 

maternične sluznice (endometrija), ali če obstaja sum, da ga imate; 
- če imate kakršne koli nepojasnjene krvavitve iz nožnice; 
- če imate čezmerno zadebeljeno maternično sluznico (hiperplazijo endometrija), za 

katero ne prejemate zdravljenja; 
- če imate ali ste kdaj imeli krvni strdek v veni (trombozo), na primer v nogah(globoka 

venska tromboza) ali v pljučih (pljučna embolija); 
- imate motnjo strjevanja krvi (na primer pomanjkanje proteina C, proteina S ali 

antitrombina); 
- imate ali ste pred kratkim imeli bolezen, ki jo povzročajo krvni strdki v arterijah, na 

primer srčno kap, možgansko kap ali angino pektoris; 
- če imate ali ste kdaj imeli bolezen jeter in izvidi preiskav delovanja jeter še niso 

normalni; 
- če imate redko krvno motnjo, imenovano „porfirija“, ki se prenaša znotraj družine 

(dedna motnja). 

Če se karkoli od naštetega pri vas prvič pojavi med uporabo zdravila [izmišljeno ime], ga 
takoj prenehajte uporabljati in se nemudoma posvetujte z zdravnikom. 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila [izmišljeno ime] 
Pred začetkom uporabe zdravila obvestite zdravnika, če imate ali ste kdaj imeli karkoli od 
naštetega spodaj. V tem primeru boste morali pogosteje hoditi na preglede k zdravniku. 
Zdravilo [izmišljeno ime] je namenjeno za kratkotrajno (štiritedensko) lokalno zdravljenje v 
nožnici, absorpcija v kri pa je manjša. Zato je manj verjetno, da se bodo med zdravljenjem z 
zdravilom [izmišljeno ime] poslabšala ali ponovno pojavila naslednja stanja: 

- astma; 
- epilepsija; 
- sladkorna bolezen; 
- žolčni kamni; 
- visok krvni tlak; 
- migrene ali hudi glavoboli; 
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- bolezen jeter, kot je na primer benigni tumor jeter; 
- rast maternične sluznice zunaj maternice (endometrioza) ali čezmerna rast maternične 

sluznice (hiperplazija endometrija) v zdravstveni zgodovini; 
- bolezen, ki prizadene ušesni bobnič in sluh (otoskleroza); 
- bolezen imunskega sistema, ki prizadene številne organe telesa (sistemski 

eritematozni lupus – SLE); 
- povečano tveganje za pojav raka, občutljivega za estrogene (na primer mati, sestra ali 

stara mati, ki je imela raka dojke); 
- povečano tveganje za pojav krvnih strdkov (glejte „Krvni strdki v veni (tromboza)“); 
- fibroidi v maternici; 
- zelo visoke ravni maščob v krvi (trigliceridov); 
- zastajanje tekočin zaradi težav s srcem ali ledvicami. 

Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime], če uporabljate druga zdravila za HNZ, kot na 
primer estrogen v obliki tablet, obližev ali gela za zdravljenje vročinskih oblivov ali 
preprečevanje osteoporoze. 

Prenehajte uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] in takoj obiščite zdravnika: 
 
če med uporabo HNZ opazite karkoli od naslednjega: 
- glavobole, podobne migreni, ki se pojavijo prvič; 
- porumenelost kože ali beločnic (zlatenica) – to so lahko znaki bolezni jeter; 
- zelo povišan krvni tlak (simptomi so lahko glavobol, utrujenost in omotica); 
- katero koli stanje, navedeno v poglavju „Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime]“; 

če zanosite; 

če opazite znake krvnega strdka, kot so: 

- boleče otekanje in rdečina nog; 
- nenadna bolečina v prsnem košu; 
- oteženo dihanje. 

Za več informacij glejte „Krvni strdki v veni (tromboza)“. 

Tveganja, navedena v nadaljevanju, so povezana z zdravili za HNZ, ki krožijo v krvi. V 
kolikšni meri se ta tveganja nanašajo na zdravila za lokalno zdravljenje, kot je zdravilo 
[izmišljeno ime], ni znano. 

HNZ in rak 

Čezmerno zadebeljena maternična sluznica (hiperplazija endometrija) in rak 
maternične sluznice (rak endometrija) 
Dolgotrajno jemanje tablet za HNZ, ki vsebujejo samo estrogen, lahko poveča tveganje za 
razvoj raka maternične sluznice (endometrija). Ni gotovo, ali je pri dolgotrajni (več kot 
enoletni) oziroma ponavljajoči se lokalni uporabi estrogenskih zdravil v nožnici tveganje 
podobno. 
 
Če opazite vmesno krvavitev ali krvavkast izcedek, to običajno ni razlog za skrb, vendar pa 
se kljub temu naročite na obisk pri zdravniku. To je lahko znak, da je vaš endometrij postal 
debelejši. 
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Rak dojke 

Dokazi kažejo, da uporaba kombiniranega estrogensko-progestogenskega in morebiti tudi 
samo estrogenskega HNZ poveča tveganje za raka dojke. Dodatno tveganje je odvisno od 
tega, kako dolgo uporabljate HNZ. Dodatno tveganje se pokaže v nekaj letih. Vendar pa se 
nekaj let (največ pet let) po prekinitvi zdravljenja zmanjša nazaj na običajno raven. 
 
Pri ženskah, ki so jim odstranili maternico in ki uporabljajo samo estrogensko HNZ v 
obdobju petih let, se tveganje za raka dojke samo rahlo poveča ali pa se sploh ne. 

Primerjava 
Pri ženskah med 50. in 79. letom starosti, ki ne uporabljajo HNZ, bodo v petih letih v 
povprečju odkrili raka dojke pri 9 do 14 na 1.000 žensk. Pri ženskah med 50. in 79. letom 
starosti, ki uporabljajo estrogensko-progestogensko HNZ v obdobju petih let, bo takih 
primerov od 13 do 20 na 1.000 žensk (torej od 4 do 6 dodatnih primerov). 
 
Redno si pregledujte dojke. Obiščite zdravnika, če opazite spremembe, kot so: 
 
- udrta koža; 
- spremembe bradavice; 
- kakršne koli bule, ki jih lahko vidite ali zatipate. 
 

Rak jajčnikov 

Rak jajčnikov se pojavi redko. O rahlo povečanem tveganju za raka jajčnikov so poročali pri 
ženskah, ki so uporabljale HNZ najmanj 5 do 10 let. 

Pri ženskah med 50. in 69. letom starosti, ki ne uporabljajo HNZ, bodo v petih letih raka 
jajčnikov v povprečju odkrili pri približno 2 od 1.000 žensk. Pri ženskah, ki so pet let 
uporabljale HNZ, bodo odkrili od 2 do 3 primere na 1.000 žensk (torej največ 1 dodaten 
primer). 

 

Vpliv HNZ na srce in ožilje 
Krvni strdki v veni (tromboza) 
Tveganje za krvne strdke v venah je približno 1,3- do 3-krat večje pri uporabnicah HNZ kot 
pri ženskah, ki ga ne uporabljajo, zlasti v prvem letu uporabe. 

Krvni strdki so lahko resni in če kateri od njih pripotuje do pljuč, lahko povzroči bolečine v 
prsnem košu, zasoplost, omedlevico ali celo smrt. 

Verjetnost, da bi se pri vas pojavil krvni strdek v venah, se povečuje s starostjo, večja pa je 
tudi, če za vas velja karkoli od naštetega v nadaljevanju. Obvestite zdravnika, če za vas velja 
karkoli od naslednjega: 

- če ne morete hoditi dalj časa, ker ste imeli večji kirurški poseg, poškodbo ali bolezen; 
- če imate izrazito preveliko telesno maso (ITM > 30 kg/m2); 
- če imate katero koli motnjo strjevanja krvi, ki zahteva dolgotrajno zdravljenje z 

zdravilom, ki se uporablja za preprečevanje krvnih strdkov; 
- če je kdo od vaših bližnjih sorodnikov kdaj imel krvni strdek v nogi, pljučih ali drugem 

organu; 
- če imate sistemski eritematozni lupus (SLE); 
- če imate raka. 
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Za znake krvnega strdka glejte „Prenehajte uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] in takoj 
obiščite zdravnika“. 

Primerjava 
Pri ženskah pri 50 letih, ki ne uporabljajo HNZ, bi se po pričakovanjih krvni strdek v veni v 
petih letih pojavil pri 4 do 7 na 1.000 žensk. 

Pri ženskah pri 50 letih, ki uporabljajo estrogensko-progestogensko HNZ več kot pet let, bo 
takih primerov od 9 do 12 na 1.000 žensk (torej pet dodatnih primerov). 

Pri ženskah pri 50 letih, ki so jim odstranili maternico in uporabljajo samo estrogensko HNZ 
več kot pet let, bo takih primerov od 5 do 8 na 1.000 žensk (torej 1 dodaten primer). 

Bolezen srca (srčna kap) 

Dokazov, da bi HNZ preprečilo srčno kap, ni. 

Pri ženskah, starejših od 60 let, ki uporabljajo estrogensko-progestogensko HNZ, obstaja 
nekoliko večja verjetnost za pojav bolezni srca kot pri ženskah, ki ne uporabljajo HNZ. 

Pri ženskah, ki so jim odstranili maternico in uporabljajo samo estrogensko zdravljenje, se 
tveganje za pojav bolezni srca ne poveča. 

 

Možganska kap 

Tveganje za možgansko kap je pri ženskah, ki uporabljajo HNZ, približno 1,5-krat večje kot 
pri ženskah, ki ga ne. Število dodatnih primerov možganske kapi zaradi uporabe HNZ 
narašča s starostjo. 

 
Primerjava 
Pri ženskah pri 50 letih, ki ne uporabljajo HNZ, bi se po pričakovanjih možganska kap v 
petih letih pojavila pri 8 od 1.000 žensk. Pri ženskah pri 50 letih, ki uporabljajo HNZ, bo v 
petih letih takih primerov 11 na 1.000 žensk (torej 3 dodatni primeri). 

 

Druga stanja 
HNZ ne preprečuje izgube spomina. Nekateri dokazi kažejo, da pri ženskah, ki začnejo 
uporabljati HNZ po 65. letu starosti, obstaja večje tveganje za izgubo spomina. Za nasvet se 
obrnite na zdravnika. 

Opomba 

Cetil in stearilalkohol lahko povzroči lokalno draženje kože (npr. kontaktni dermatitis). 

Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime] tik pred spolnim odnosom ali namesto lubrikanta, 
da preprečite možne neželene učinke pri partnerju. 

Bodite posebno previdni, kadar zdravilo [izmišljeno ime] uporabljate skupaj z izdelki iz 
lateksa (kot so npr. kondomi, diafragme), saj vsebuje pomožne snovi (druge sestavine, zlasti 
stearate), ki lahko zmanjšajo funkcionalnost teh izdelkov ter s tem njihovo zanesljivost. 

Če je koža vaše nožnice zelo občutljiva, bodite pri vstavljanju aplikatorja v nožnico previdni. 
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Uporaba drugih zdravil 
Medsebojno delovanje zdravila [izmišljeno ime] z drugimi zdravili ni bilo raziskano. 

 

Nosečnost in dojenje 
Zdravilo [izmišljeno ime] je namenjeno samo za uporabo pri ženskah po menopavzi. Če 
zanosite, prenehajte uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] in se posvetujte z zdravnikom. 
Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati med dojenjem. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Nima znanega vpliva. 

 

3. Kako uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje, morebitno obstoječe besedilo pa izbrisati.] 

 

Pri uporabi zdravila [izmišljeno ime] natančno upoštevajte napotke v tem navodilu. Če 
ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Navodila za odmerjanje ter način in trajanje uporabe 
 
Naslednje informacije morate upoštevati, razen če vam je zdravnik zdravilo [izmišljeno 
ime] predpisal drugače. Navodila za uporabo morate vedno upoštevati, sicer se lahko zgodi, 
da zdravilo [izmišljeno ime] ne bo pravilno delovalo. 

 
Kako uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] 
 
Zdravilo [izmišljeno ime] je krema za vaginalno uporabo. 

Izkušenj z zdravljenjem žensk, starejših od 65 let, je malo. 

Zdravilo [izmišljeno ime] lahko začnete uporabljati na kateri koli dan, ki vam ustreza. 

Zdravilo [izmišljeno ime] je treba dajati z aplikatorjem. 

Vsebino 1 napolnjenega aplikatorja (= 2 g kreme) vstavite pred spanjem. Prvi teden 
zdravljenja je zdravilo [izmišljeno ime] treba dajati vsak drugi dan, kar pomeni v 48-urnih 
presledkih, kasneje pa dvakrat na teden (vzdrževalni odmerek). Aplikator je treba po vsaki 
uporabi očistiti s toplo vodo. Zdravljenje ne sme trajati več kot štiri tedne. Po končanem 
zdravljenju ne smete porabiti kreme, ki vam je morda ostala. 

 
[V ta del se vstavi opis uporabe kreme z aplikatorjem. Ta del poglavja 3 med tem postopkom ni bil 
spremenjen.] 

 
[…] 
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[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti za odstavek „Po uporabi očistite aplikator“.] 
 

Če je aplikator poškodovan, ga ne uporabljajte in obvestite proizvajalca. 
 

Koliko časa lahko uporabljate zdravilo [izmišljeno ime]? 
 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati več kot štiri tedne. 

 

Ni znano, ali bi daljše zdravljenje ali ponavljajoče se zdravljenje lahko povzročilo 
odebelitev maternične sluznice (hiperplazijo endometrija) in raka maternice (raka 
endometrija). Zdravljenje, daljše od štirih tednov, zato ni priporočljivo. Če simptomi 
atrofije nožnice po štirih tednih ne izginejo, je treba razmisliti o drugih možnostih 
zdravljenja. Posvetujte se z zdravnikom. 

 

Če opazite vmesno krvavitev ali krvavkast izcedek, prenehajte uporabljati zdravilo 
[izmišljeno ime]. To običajno ni razlog za skrb, vendar pa se kljub temu naročite na obisk 
pri zdravniku. 

 

Če ste uporabili večji odmerek zdravila [izmišljeno ime], kot bi smeli 
Če ste enkrat uporabili prevelik odmerek zdravila [izmišljeno ime], se lahko pojavijo 
neželeni učinki, kot je na primer slabost. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom. 

Če ste pozabili uporabiti zdravilo [izmišljeno ime]: 
Ne uporabite dvojnega odmerka zdravila [izmišljeno ime], če ste pozabili uporabiti prejšnji 
enkratni odmerek. Nadaljujte z zdravljenjem po običajnem razporedu. 

Če ste prenehali uporabljati zdravilo [izmišljeno ime] 
Zdravnik vam bo pojasnil, kakšne so posledice prekinitve zdravljenja in kdaj ga lahko 
prekinete. Prav tako se bo z vami pogovoril o drugih možnostih zdravljenja. 

4. Možni neželeni učinki 
 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje, morebitno obstoječe besedilo pa izbrisati.] 

 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo [izmišljeno ime] neželene učinke, ki pa se ne 
pojavijo pri vseh bolnicah. 

Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena z naslednjimi kategorijami: 

Zelo pogosti: več kot 1 bolnica od 10, ki uporabljajo zdravilo 
Pogosti: 1 do 10 bolnic od 100, ki uporabljajo zdravilo  
Občasni: 1 do 10 bolnic od 1.000, ki uporabljajo zdravilo 
Redki: 1 do 10 bolnic od 10.000, ki uporabljajo zdravilo 
Zelo redki: manj kot 1 bolnica od 10.000, ki uporabljajo zdravilo 
Neznana: pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov. 
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Občasni: prehodno se lahko pojavita blago lokalno draženje (na primer srbenje, pekoč 
občutek) in rahel izcedek. 
Zelo redki: alergijske reakcije. 

 
 

Neželeni učinki, navedeni v nadaljevanju, se lahko pojavijo pri peroralnem in/ali 
transdermalnem zdravljenju z estrogenom: 
 
- bolezen žolčnika; 
- različne bolezni kože: 
o sprememba barve kože, zlasti na obrazu ali vratu, čemur pravimo tudi „nosečniška 

maska“ (kloazma), 
o boleči rdečkasti kožni vozliči (nodozni eritem), 
o izpuščaj z rdečino ali razjedami v obliki tarče (multiformni eritem). 

 
Pogosti 
Depresija, izpadanje las, bolečine v sklepih, krči v nogah, nenormalne maternične 
krvavitve, bolečine v dojkah, občutljivost dojk, povečanje dojk, izcedek iz dojk, povečanje 
ali zmanjšanje telesne mase, zvišane ravni maščob v krvi (trigliceridov) 
 
Občasni 
Vaginitis, vključno z okužbo spolovil, ki jo povzročajo glive, spremembe spolne sle, 
motnje razpoloženja, omotica, glavobol, migrena, tesnoba, neprenašanje kontaktnih leč, 
krvni strdki v veni (tromboza), slabost, napihnjenost, bolečina v trebuhu, prekomerna 
poraščenost, srbenje, izpuščaj, otekline 
 
S peroralnim in/ali transdermalnim zdravljenjem z estrogenom so bili povezani tudi 
naslednji neželeni dogodki: 
 
- rak dojke; 
- hiperplazija in karcinom endometrija; 
- rak jajčnikov; 
- krvni strdki v venah nog ali pljučnih venah (venska trombembolija); 
- bolezen srca; 
- možganska kap; 
- verjetna izguba spomina, če se hormonsko nadomestno zdravljenje uvede po 65. letu 

starosti. 
 

Za več informacij o teh neželenih učinkih glejte poglavje 2. 
 
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z <zdravnikom> <ali> <,> 
<farmacevtom> <ali medicinsko sestro>. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki 
niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na 
nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*. S tem, ko poročate o neželenih 
učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 

Če kateri koli neželeni učinki postanejo resni ali če opazite neželene učinke, ki niso 
navedeni v tem navodilu, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
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Del B. – Zdravila, ki vsebujejo 0,005 % m/m estradiola/0,4 % m/m 
prednizolona 

 

[Obstoječe informacije o zdravilu je treba spremeniti (vstaviti, zamenjati ali izbrisati besedilo, kot je 
primerno), tako da bodo odražale odobreno besedilo, ki je navedeno spodaj.] 

 

I. Povzetek glavnih značilnosti zdravila 

Poglavje 4.1 – Terapevtske indikacije 

 
[Besedilo indikacije je treba izbrisati in ga nadomestiti z besedilom, ki je navedeno spodaj.] 

Za začetno kratkotrajno zunanje zdravljenje akutnih, blagih, vnetnih, pekočih in srbečih 
kožnih bolezni ženskih zunanjih spolovil, za katere so indicirani šibki kortikosteroidi in 
estradiol, pri bolnicah po menopavzi. 

 

Poglavje 4.2 Odmerjanje in način uporabe 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti namesto obstoječega besedila v ustreznem odstavku.] 

 

Zdravilo [izmišljeno ime] (približno 1 cm kreme) je treba enkrat na dan s prsti na tanko 
nanesti na prizadete predele kože na zunanjih ženskih spolovilih in ga nato nežno vtreti v 
kožo. 

Največji odmerek je enkrat na dan. 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme nanašati v nožnico ali na druge predele notranjih 
spolovil. 

V večini primerov se zdravilo [izmišljeno ime] uporablja od 2–3 tedne. Uporaba, daljša od 
štirih tednov, ni priporočljiva zaradi morebitne sistemske izpostavljenosti estradiolu med 
zdravljenjem. Poleg tega se lahko zaradi vsebnosti kortikosteroida prednizolona v zdravilu 
[izmišljeno ime] pri daljši uporabi pojavi atrofija kože, ki še poveča sistemsko 
izpostavljenost estradiolu. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 

Zdravnik bo presodil, kako dolgo naj traja zdravljenje in ali je potrebno nadaljnje zdravljenje 
z visokoodmerno kremo estradiola, ki ne vsebuje kortikosteroidov, ali s kremo brez 
zdravilnih učinkovin. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih. 
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Poglavje 4.3 Kontraindikacije 

 
[To poglavje mora vsebovati celotno besedilo, ki je navedeno v nadaljevanju.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati v primeru: 

- znane preobčutljivosti za estradiol, prednizolon, cetil in stearilalkohol ali katero koli 
pomožno snov zdravila [izmišljeno ime]; 

- znanih od estrogena odvisnih benignih ali malignih tumorjev (na primer leiomiom 
maternice, rak endometrija) ali ob sumu nanje; 

- od estrogena odvisnih malignih tumorjev v anamnezi; 
- neopredeljenih genitalnih krvavitev; 
- nezdravljene hiperplazije endometrija; 
- bolezni kože na zunanjih spolovilih, ki so posledica bakterijskih, glivičnih ali virusnih 

okužb. 

 

Poglavje 4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

Zdravljenje z zdravilom [izmišljeno ime] se lahko uporablja samo skupaj s kliničnim 
spremljanjem. Če se pojavijo nepričakovane genitalne krvavitve, je treba prekiniti 
zdravljenje in raziskati vzrok s preiskavami, ki lahko vključujejo vaginalni ultrazvok in 
biopsijo endometrija, da se izključijo hiperplazija endometrija in maligne spremembe. 

Stimulacija z neoponiranimi estrogeni lahko povzroči predmaligno spremembo rezidualnih 
žarišč endometrioze. Pri ženskah, pri katerih je bila opravljena histerektomija zaradi 
endometrioze, se zato pri uporabi tega zdravila svetuje previdnost, zlasti če je znano, da 
imajo rezidualno endometriozo. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] se lahko uporablja samo ob posebni previdnosti po temeljitem 
kliničnem vrednotenju razmerja med tveganji in koristmi v primeru: 

- od estrogena odvisnih malignih tumorjev v anamnezi; 
- tumorjev maternice (leiomioma, mioma maternice). 

Zdravilo [izmišljeno ime] se lahko dalj časa na večjih področjih uporablja samo ob posebni 
previdnosti po temeljitem kliničnem vrednotenju razmerja med tveganji in koristmi v 
primeru: 
- endometrioze. 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati tik pred spolnim odnosom ali namesto 
lubrikanta. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 
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Med daljšo uporabo je potrebna pozornost zaradi možnih sistemskih učinkov. Zdravilo 
[izmišljeno ime] se iz previdnosti ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih. 

 

Poglavje 4.5  Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje.] 

Podatki niso na voljo. 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati iz tega poglavja.] 

Niso znane. 

 
Poglavje 4.8 Neželeni učinki 
 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

Potrebna je pozornost zaradi možnih sistemskih neželenih učinkov in atrofije kože. Zlasti 
daljša uporaba (> štiri tedne) zato ni priporočljiva. 

 

 
Organski sistem 
(MedDRA) 

Občasni 
(≥ 1/1.000 do <1/100) 

Zelo redki (< 1/10.000) 
 

Splošne težave in 
spremembe na 
mestu aplikacije 

prehodno blago draženje 
kože (npr. pekoč občutek, 
eritem)  

preobčutljivostna kožna 
reakcija (alergijski kontaktni 
ekcem) 

Motnje 
reprodukcije in 
dojk 

krvavkast izcedek   

 

[…] 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje.] 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je 
pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. 
Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem 
učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 
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Poglavje 5.1 Farmakodinamične lastnosti 
 
[…] 

Estradiol 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

Zdravilo [izmišljeno ime] vsebuje zdravilno učinkovino 17ß-estradiol (0,005 %). Estradiol je 
najmočnejši naravni estrogen, ki deluje znotraj celic. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba v celoti izbrisati iz tega poglavja.] 

Poleg značilnih hormonskih učinkov v obdobju reprodukcije imajo večje koncentracije 
estradiola tudi značilne učinke na kožo. Estradiol v koncentraciji približno ≥ 0,01 % pri 
lokalni ali sistemski uporabi razširi kapilare in spodbuja splošno perfuzijo krvi. Estrogeni 
spodbujajo proliferacijo epitelijskih celic v predelu spolovil in sečil ter povečajo sintezo 
kolagena v koži. 

Estradiol podobno kot drugi steroidni hormoni po sistemski uporabi deluje neposredno na 
genske informacije (DNK) prek specifičnih receptorjev. Estradiol tako vpliva na 
transkripcijo (sintezo RNK) in s tem spodbuja sintezo specifičnih beljakovin. Poleg tega ima 
estradiol tudi hitre negenomske učinke (prenos signalov). 

[…] 
 
Prednizolon 
 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

V skladu z veljavnim standardnim sistemom razvrščanja kortikosteroidov za lokalno 
zdravljenje, po katerem se ti delijo na šibke (I), zmerno močne (II), močne (III) in zelo 
močne (IV), prednizolon, ki je zelo soroden naravnemu hidrokortizonu (kortizolu), spada v 
prvo skupino. Prednizolon je zato posebno primeren za zdravljenje vnetnih dermatoz na 
problematičnih predelih, saj ima šibke protivnetne, protialergijske in antipruritične učinke. 

Poglavje 5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Estradiol 

[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

Študije o dermalni absorpciji estradiola iz zdravila [izmišljeno ime] na predelu zunanjih 
ženskih spolovil niso bile izvedene. 

 

[…] 
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II. Navodilo za uporabo 

[Obstoječe informacije o zdravilu je treba spremeniti (vstaviti, zamenjati ali izbrisati besedilo, kot je 
primerno), tako da bodo odražale odobreno besedilo, ki je navedeno spodaj.] 

 

1.  KAJ JE ZDRAVILO [izmišljeno ime] IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 
[Izmišljeno ime] je zdravilo, ki vsebuje estradiol in prednizolon. 

Terapevtske indikacije (področja uporabe): 
 

[Besedilo indikacije je treba izbrisati in ga nadomestiti z besedilom, ki je navedeno spodaj.] 

 

Za začetno kratkotrajno zunanje zdravljenje akutnih, blagih, vnetnih, pekočih in srbečih 
kožnih bolezni ženskih zunanjih spolovil, za katere se uporabljajo šibki kortikosteroidi in 
estradiol, pri ženskah po menopavzi. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati.] 

 

Krema [izmišljeno ime] se uporablja pri ženskah za zdravljenje atrofičnih sprememb 
nožnice, ki so posledica pomanjkanja estrogena, ter za lichen sclerosus (dolgotrajne srbeče 
spremembe na koži) na zunanjih spolovilih. 

2.  PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO [izmišljeno ime] 
Ne uporabljajte zdravila [izmišljeno ime]: 
[To poglavje mora vsebovati samo celotno besedilo, ki je navedeno v nadaljevanju.] 

 

− če veste, da ste alergični na (preobčutljivi za) estradiol, prednizolon, cetil in 
stearilalkohol ali katero koli drugo sestavino zdravila [izmišljeno ime]; 

− če imate benigni ali maligni tumor, občutljiv za estrogene, kot so na primer fibroidi v 
maternici ali rak maternične sluznice, ali če obstaja sum, da ga imate; 

− če so se pri vas kadar koli pojavili maligni tumorji, ki so občutljivi za estrogene; 

− če imate kakršne koli nepojasnjene krvavitve iz nožnice; 

− če imate nezdravljeno hiperplazijo endometrija (tj. zadebeljeno maternično sluznico); 

− če imate bolezni kože na zunanjih spolovilih, ki so posledica bakterijskih, glivičnih 
ali virusnih okužb. 

 

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila [izmišljeno ime] 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 
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− Zdravilo [izmišljeno ime] lahko uporabljate samo pod zdravniškim nadzorom. Če 
zlasti opazite nepričakovano krvavitev iz spolovil, prekinite zdravljenje z zdravilom 
[izmišljeno ime] in se posvetujte z zdravnikom. 

− Če imate ali ste kdaj imeli endometriozo in je bila pri vas opravljena histerektomija 
(odstranitev maternice). 

− Kadar zdravilo [izmišljeno ime] uporabljate sočasno z izdelki iz lateksa (kot so npr. 
kondomi ali diafragme). Zdravilo vsebuje neaktivne sestavine (zlasti stearate), ki 
lahko zmanjšajo funkcionalnost teh izdelkov in s tem tudi njihovo zanesljivost.; 

− Zdravila [izmišljeno ime] ne smete uporabljati tik pred spolnim odnosom ali namesto 
lubrikanta. 

 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati.] 

Med daljšo uporabo morate biti pozorni na morebitne sistemske učinke (ki vplivajo na celo 
telo). 

Zdravilo [izmišljeno ime] se iz previdnosti ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih. 

[…] 

3.  KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO [izmišljeno ime] 
[…] 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba vstaviti v to poglavje. Obstoječe besedilo je treba ustrezno 
spremeniti.] 

 

Zdravilo [izmišljeno ime] je treba enkrat na dan s prsti na tanko nanesti (uporabi se približno 
1 cm mazila) na prizadete predele kože na zunanjih ženskih spolovilih in ga nato nežno vtreti 
v kožo. Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme nanašati v nožnico ali na druge predele notranjih 
spolovil. 

Največji odmerek je enkrat na dan. 

V večini primerov se zdravilo [izmišljeno ime] uporablja od 2–3 tedne. Uporaba, daljša od 
štirih tednov, ni priporočljiva. 

 
[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati.] 

 

Zdravnik bo presodil, kako dolgo morate uporabljati kremo in ali je potrebno nadaljnje 
zdravljenje z visokoodmerno kremo estradiola, ki ne vsebuje kortikosteroidov, ali s kremo, ki 
ne vsebuje zdravilnih učinkovin. 

 
[Vstaviti je treba besedilo v nadaljevanju.] 

 

Zdravilo [izmišljeno ime] se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih. 
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[…] 

4.  MOŽNI NEŽELENI UČINKI 
[…] 

[Besedilo v nadaljevanju je treba izbrisati.] 

 

Pri daljši uporabi (več kot štiri tedne) morate biti pozorni na morebitne sistemske neželene 
učinke (npr. bolečine v prsnem košu) in atrofijo kože. 

[…] 

 
[Vstaviti je treba besedilo v nadaljevanju.] 

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z <zdravnikom> <ali> <,> 
<farmacevtom> <ali medicinsko sestro>. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno 
na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V*. S tem, ko poročate o neželenih 
učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 

 

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.] 
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