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ZĀĻU APRAKSTS 

 
 

1. ZĀĻU NOSAUKUMS 
 
Nexplanon 68 mg implants  
 
 
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 
 
Nexplanon ir apstarojumu necaurlaidīgs, bioloģiski nesadalāms, tikai progestagēnu saturošs, elastīgs 
implants, kas ievietots sterilā, vienreizējas lietošanas aplikatorā. 

Katrs apstarojumu necaurlaidīgais implants satur 68 mg etonogestrela (Etonogestrelum); izdalītā deva 
ir aptuveni 60-70 µg/dienā 5.-6. nedēļā un tā samazinās aptuveni līdz 35-45 µg/dienā pirmā gada 
beigās, aptuveni līdz 30-40 µg/dienā otrā gada beigās un aptuveni līdz 25-30 µg/dienā trešā gada 
beigās. Aplikators ir izveidots tā, lai varētu darboties ar vienu roku un lai atvieglotu implanta pareizu 
ievietošanu zem ādas. 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 
 
 
3. ZĀĻU FORMA 
 
Implants. 
 
Apstarojumu necaurlaidīgs, bioloģiski nesadalāms, balts vai gandrīz balts, mīksts, elastīgs, 4 cm garš 
stienītis 2 mm diametrā. 
 
 
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 
4.1. Terapeitiskās indikācijas 
 
Kontracepcija. 
Drošība un efektivitāte pierādīta sievietēm no 18 līdz 40 gadu vecumam. 
 
4.2. Devas un lietošanas veids 
 
Devas 
1 implants, kas savā vietā var atrasties trīs gadus. 
 
Pediatriskā populācija 
Nexplanon drošība un efektivitāte pusaudžiem, jaunākiem par 18 gadiem nav pierādīta. 
 
Lietošanas veids 
 
Pirms Nexplanon ievietošanas jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Ļoti ieteicams, lai Nexplanon ievietotu un izņemtu veselības aprūpes speciālisti, kas saņēmuši pilnu 
apmācību par Nexplanon aplikatora lietošanu, kā arī Nexplanon implanta ievietošanu un izņemšanu, 
un lai atbilstošos gadījumos pirms implanta ievadīšanas un izņemšanas tiktu lūgta uzraudzība.
Lai iepazītos ar Nexplanon aplikatora lietošanu un ievietošanas tehniku, kā arī Nexplanon implanta 
izņemšanu, veselības aprūpes speciālistiem stingri rekomendē piedalīties apmācībā  un, ja 
nepieciešams, ievietošana un izņemšana jāveic pieredzējuša speciālista uzraudzībā. 
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Papildus informācija un sīkāki norādījumi par implanta ievietošanu un izņemšanu bez maksas tiks 
izsūtīti pēc iepriekšēja pieprasījuma (telefons: 67364224). 
 
Pirms implanta ievietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet implanta ievietošanas un izņemšanas 
norādījumus 4.2 apakšpunktā „Kā ievietot Nexplanon” un „Kā izņemt Nexplanon”. 
 
Kā lietot Nexplanon 
 
Nexplanon ir ilgstošas darbības kontracepcijas līdzeklis. Viens implants tiek ievietots zem ādas un var 
tur palikt trīs gadus. Implants jāizņem ne vēlāk kā trīs gadus pēc ievietošanas datuma. Sievietei jābūt 
informētai, ka viņa jebkurā laikā var lūgt izņemt implantu. Korpulentām sievietēm veselības aprūpes 
speciālists var izlemt implantu nomainīt agrāk (skatīt 4.4 apakšpunktā). Cita implanta ievietošana tūlīt 
pēc iepriekšējā implanta izņemšanas var nodrošināt nepārtrauktu kontraceptīvo iedarbību. Ja sieviete 
vairs nevēlas lietot Nexplanon, bet vēlas turpināt izsargāties no grūtniecības, jāiesaka cita 
kontracepcijas metode. 
 
Nexplanon veiksmīgas lietošanas un tai sekojošas izņemšanas nosacījums ir pareizi un rūpīgi, 
atbilstoši norādījumiem, veikta implanta ievietošana zem ādas.  
 Dziļāk nekā subdermāli ievietots (dziļi ievadīts) implants var nebūt sataustāms, tādēļ to 

var būt grūti lokalizēt un/vai izņemt (skatīt 4.2. apakšpunktu “Kā izņemt Nexplanon” un 
4.4. apakšpunktu). 

  
 Ja implants nav ievietots saskaņā ar norādījumiem vai nav ievietots īstajā dienā, ir 

iespējama neplānota grūtniecība (skatīt 4.2. apakšpunktu “Kad ievietot Nexplanon” un 
“Kā ievietot Nexplanon”). 

 
Nexplanon implants jāievieto subdermāli, TIEŠI ZEM augšdelma iekšpuses ĀDAS, IZVAIROTIES 
no rievas starp bicepsa un tricepsa muskuļiem, kur dziļākajos zemādas audos lielie asinsvadi un nervi 
veido nervu un asinsvadu kūlīti.Ja implants nav ievietots atbilstoši norādījumiem (skatīt 4.2 
apakšpunktā „Kad ievietot Nexplanon” un „Kā ievietot Nexplanon”) un pareizajā dienā, tas var 
izraisīt neplānotu grūtniecību. 
 
Nexplanon implants jāievieto tieši zem ādas augšdelma iekšpusē, lai neskartu lielos asinsvadus un 
nervus, kas atrodas dziļāk saistaudos starp bicepsa un tricepsa muskuļiem. 
 
Tūlīt pēc ievietošanas palpējot jāpārbauda vai implants ir ievietots. Gadījumā, ja implantu nevar 
sataustīt vai ir šaubas par implanta ievietošanu, implanta esamība jāapstiprina ar citām metodēm (skatīt 
4.2 apakšpunktāu „Kā ievietot Nexplanon”, apakšnodaļu “Ja implants nav sataustāms”). Kamēr 
implanta ievietošana nav apstiprināta, sievietei jāiesaka lietot nehormonālu kontracepcijas metodi. 
 
 
Nexplanon iepakojumā atrodas lietotāja kartiņa, kas paredzēta, lai sieviete varētu pierakstīt implanta 
sērijas numuru. Veselības aprūpes speciālistam lietotāja kartiņā jāieraksta ievietošanas datums, roka, 
kurā ievietots implants, un paredzamais izņemšanas laiks. Iepakojumā atrodas arī uzlīmes ar sērijas 
numuru, kas paredzētas veselības aprūpes speciālista pierakstiem. 
 
Kad ievietot Nexplanon 
 
UZMANĪBU: Pirms implanta ievietošanas jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Ievietošanas laiks ir atkarīgs no sievietes iepriekš lietotās kontracepcijas metodes: 
 
Iepriekšējosā mēnesīšos nav lietota hormonālā kontracepcija 
Implants jāievieto periodā starp menstruāla cikla 1. dienu (asiņošanas pirmā diena) un 5. dienu, pat ja 
sievietei vēl turpinās asiņošana. 
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Ja ievietošana veikta atbilstoši ieteikumiem, nav nepieciešama papildus kontracepcijas metode. Ja ir 
novirzes no ieteiktā ievietošanas perioda, 7 dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot barjeras 
kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Citas hormonālās kontracepcijas metodes nomaiņa uz Nexplanon 
 
Kombinētā hormonālā kontracepcijas līdzekļa (kombinētās perorālas kontracepcijas (KPK) līdzeklis, 
vaginālais riņķītis vai plāksteris) nomaiņa. 
Vislabāk implantu ievietot nākamajā dienā pēc iepriekš lietotā kombinētā perorālā kontracepcijas 
līdzekļa pēdējās aktīvās tabletes (tabletes, kura satur aktīvo vielu) lietošanas, vai vaginālā riņķīša 
izņemšanas vai plākstera noņemšanas dienā. Vēlākais implantu var ievietot nākamajā dienā pēc 
parastā tablešu nelietošanas perioda, riņķīša izņemšanas, plākstera noņemšanas vai kombinētā perorālā 
kontracepcijas līdzekļa placebo tablešu lietošanas perioda, kad būtu jāuzsāk nākamais lietošanas cikls. 
Visās valstīs minētie kontracepcijas līdzekļi (vaginālais riņķītis, plāksteris) varētu nebūt pieejami. 
 
Ja ievietošana veikta atbilstoši ieteikumiem, nav nepieciešama papildus kontracepcijas metode. Ja ir 
novirzes no ieteiktā ievietošanas perioda, 7 dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot barjeras 
kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Tikai progestagēnu saturošas kontracepcijas metodes nomaiņa (piemēram, tikai progestagēnu saturošas 
tabletes, injekcijas, implanti, intrauterīnās sistēmas [IUS]) 
Tā kā ir dažādu veidu tikai progestagēnu saturošās metodes, ievietošana jāveic sekojoši: 
 Injicējamie kontracepcijas līdzekļi: ievietot implantu dienā, kad paredzēta kārtējā injekcija. 
 Tikai progestagēnu saturošas tabletes: sieviete nomaiņu no tikai progestagēnu saturošām tabletēm 

uz Nexplanon var veikt jebkurā dienā. Implants jāievieto 24 stundu laikā pēc pēdējās tabletes 
lietošanas. 

 Implants/intrauterīnā sistēma (IUS): Implants jāievieto tai pašā dienā, kad tiek izņemts 
iepriekšējais implants vai IUS. 

 
Ja ievietošana veikta atbilstoši ieteikumiem, nav nepieciešama papildus kontracepcijas metode. Ja ir 
novirzes no ieteiktā ievietošanas perioda, 7 dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot barjeras 
kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Pēc aborta vai spontānā aborta 
 Pirmais trimestris: implants jāievieto 5 dienu laikā pēc aborta vai spontānā aborta pirmajā 

trimestrī. 
 Otrais trimestris: implants jāievieto no 21 līdz 28 dienai pēc aborta vai spontānā aborta otrajā 

trimestrī. 
 

Ja ievietošana veikta atbilstoši ieteikumiem, nav nepieciešama papildus kontracepcijas metode. Ja ir 
novirzes no ieteiktā ievietošanas perioda, 7 dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot barjeras 
kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 
 
Pēc dzemdībām 
 Bērns netiek zīdīts: implants jāievieto no 21 līdz 28 dienai pēc dzemdībām. Ja ievietošana veikta 

atbilstoši ieteikumiem, nav nepieciešama papildus kontracepcijas metode. Ja implants ievietots 
vēlāk kā pēc 28 dienām pēc dzemdībām, 7 dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot 
barjeras kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 

 Zīdīšanas periods: implants jāievieto četras nedēļas pēc dzemdībām (skatīt 4.6 apakšpunktā). 7 
dienas pēc ievietošanas sievietei jāiesaka izmantot barjeras kontracepcijas metodi. Ja dzimumakts 
jau noticis, jāizslēdz grūtniecības iespējamība. 

  
Kā ievietot Nexplanon 
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Nexplanon veiksmīgas lietošanas un tai sekojošas izņemšanas nosacījums ir pareizi un rūpīgi, 
atbilstoši norādījumiem veikta implanta ievietošana zem ādas ne-vadošajā rokā. Gan veselības aprūpes 
speciālistam, gan sievietei pēc implanta ievietošanas tas jāsatausta zem ādas. 
 
Implants jāievieto tieši zem ādas. Dziļāk nekā subdermāli ievietots (dziļi ievietots) implants var 
nebūt sataustāms, un tā lokalizēšana un/vai izņemšana var būt grūta (skatīt 4.2. apakšpunktu “Kā 
izņemt Nexplanon” un 4.4. apakšpunktu). Ja implants ievietots pārāk dziļi, var tikt bojāti nervi vai 
asinsvadi. DPārāk dziļa vai nepareiza ievietošana var izraisītir izraisījusi parestēziju (nervu bojājuma 
dēļ) un implanta migrāciju (ja ievietots muskulī vai fasciālajos audos), un retos gadījumos tasvarētu 
bijisūt ievietots asinsvados. Turklāt, ja implants ir ievietots pārāk dziļi, to var nesataustīt un var būt 
apgrūtināta atrašanās vietas noteikšana un/vai izņemšana.  
 
Nexplanon ievietošana jāveic aseptiskos apstākļos un to drīkst veikt tikai kvalificēts veselības aprūpes 
speciālists, kurš zina procedūru. Implanta ievietošana jāveic tikai ar uzpildītu aplikatoru. 
 
Veselības aprūpes speciālistam ievietošanas procedūras laikā tiek ieteikts sēdēt, jo tad labāk skaidri 
saskatāma ievietošanas vieta un adatas kustība tieši zem ādas. 
 
 Sievietei jānoguļas uz muguras uz 

izmeklēšanas galda ar elkonī saliektu 
nedominēj-vadošo roku un roka 
jāpagriež tā, lai plauksta atrastos 
paralēli ausij vai roka būtu novietota 
blakus galvai (1. attēls). 

 

1. attēls 

 Nosakiet ievietošanas vietu, kas ir nedominēj-vadošās rokas iekšpusē, aptuveni 8-10 cm 
virs elkoņa locītavas augšdelma kaula mediālā virspaugura (epicondylus medialis). 
IZVAIRIETIES no rievas starp bicepsa un tricepsa muskuļiem, kur dziļākajos zemādas 
audos lielie asinsvadi un nervi veido nervu un asinsvadu kūlīti (skatīt 2.a un 2.b attēlu). 
Implants jāievieto tieši zem ādas (skatīt 4.4. apakšpunktu). 
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       2.a attēls                                                       2.b attēls 

 Ar sterilu marķieri atzīmējiet divas 
vietas: vispirms, ar punktu atzīmējiet 
vietu, kur tiks ievietots implants, un 
pēc tam paralēli atzīmējiet otru punktu 
dažus centimetrus tālāk (2.a attēls). 
Otrs punkts vēlāk ievietošanas laikā 
palīdzēs noteikt pareizu ievietošanas 
virzienu. 

2. attēls 
 

 Ar antiseptisku šķīdumu notīriet ievietošanas laukumu. 

 Anestezējiet ievietošanas vietu (piemēram, ar anestezējošu aerosolu vai injicējot 2 ml 1 % 
lidokaīna šķīduma tieši zem ādas plānotajā ievietošanas vietā). 

 No blistera izņemiet sterilo, Nexplanon vienreizējās lietošanas aplikatoru ar implantu. Ja ir 
šaubas par aplikatora sterilitāti, tā lietošana nav atļauta. 

 Turiet aplikatoru tieši virs adatas 
teksturētajā virsmas vietā. Noņemiet 
caurspīdīgo pārsegu no adatas, velkot 
horizontāli ar bultiņu norādītajā 
virzienā (3. attēls). Ja pārsegu nevar 
viegli noņemt, aplikatoru nedrīkst 
izmantot. Jūs varat redzēt baltas 
krāsas implantu, ja skatieties adatas 
gala pusē. Kamēr adata nav pilnībā 
ievietota zem ādas, nedrīkst 
aizskart purpursarkano virzuli, jo 
tas, saskaroties ar adatu, 
priekšlaicīgi atbrīvos implantu no 
aplikatora. 

 3. attēls 

 

 Ar brīvo roku, izmantojot īkšķi un 
rādītājpirkstu, nostiepiet ādu 
injekcijas vietā (4. attēls). 

4. attēls 
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 Nedaudz slīpi Iieduriet adatas galu 
ādā aptuveni < 30° leņķī (5. attēls). 

5
. attēls 

 Nolieciet aplikatoru horizontāli. 
Paceļot ādu ar adatas galu, ievadiet 
adatu zem ādas visā tās garumā. Jūs 
varat sajust nelielu pretestību, tomēr 
pārmērīgi nespiediet. (6. attēls). Ja 
adata nav ievietota visā tās 
garumā, implants netiks ievietots 
pareizi. 

 Adatas kustība un tās ievietošana 
zem ādas vislabāk ir redzama sēžot 
un skatoties uz aplikatoru no 
sāniem, NEVIS no augšas. Šādā 
pozīcijā ir labi redzama 
ievietošanas vieta un adatas 
kustība tieši zem ādas. 

 

6. attēls 

 Turiet aplikatoru tāpat kā ievietojāt, 
lai adata būtu ievietota visā tās 
garumā. Ja nepieciešams, varat 
izmantot brīvo roku, lai noturētu 
aplikatoru tādā pašā stāvoklī 
nākamās darbības laikā. Atbrīvojiet 
sarkano virzuli, nedaudz to paspiežot 
uz leju. Atbīdiet virzuli līdz galam, 
līdz tas atduras (7. attēls). Tagad 
implants ir ievietots zem ādas un 
adata nofiksēta aplikatora korpusā. 
Pēc tam aplikatoru var noņemt. Ja šīs 
darbības laikā aplikators netiek 
turēts vienā stāvoklī vai 
purpursarkanais virzulis nav 
pilnībā nospiests līdz galam, 
implants netiks ievietots pareizi.

7. attēls 

 Vienmēr, tūlīt pēc implanta 
ievietošanas, iztaustot 
pārliecinieties, ka implants 
ievietots sievietes augšdelmā. 
Sataustot abus implanta galus, Jums 
jāpārliecinās, ka ir ievietots 4 cm 
garais stienītis (8. attēls). Skatīt tālāk 
“Ja implants nav sataustāms”. 

8. attēls
 Uzlīmējiet ievietošanas vietai nelielu plāksteri. Lūdziet sievietei sataustīt implantu.  
 Pārklājiet injekcijas vietu ar sterilu, spiedošu marles pārsēju, lai samazinātu asiņošanu. 

Spiedošo pārsēju sieviete var noņemt pēc 24 stundām, un plāksteri, kas pārklāj ievietošanas 
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vietu, var noņemt pēc 3–5 dienām. 
 Aizpildiet lietotāja kartiņu un atdodiet sievietei uzglabāšanai. Tāpat, ierakstiet datus uzlīmē 

un pievienojiet to sievietes slimības vēsturei. Ja tiek izmantoti elektroniski pieraksti par 
pacientiem, informācija jāpieraksta arī uz uzlīmes. 

 Aplikators paredzēts vienreizējai lietošanai, un tas jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām 
par bioloģiski bīstamu atkritumu iznīcināšanu. 
 
Ja implants nav sataustāms 
Ja implantu nevarat sataustīt vai šaubāties par tā ievietošanu, tas var nebūt ievietots 
vai būt ievadīts dziļi. 

 Pārbaudiet aplikatoru. Adatai pilnībā jābūt iekšā aplikatorā un redzamam jābūt tikai 
aizbāžņa purpursarkanajam galiņam. 

 Lai pārliecinātos, ka implants ievietots, izmantojiet citas metodes. Tā kā implants ir 
apstarojumu necaurlaidīgs, lokalizēšanai piemērota metode ir divdimensiju rentgenoskopija 
un datorizēta rentgentomogrāfija (DT skenēšana). Var izmantot ultrasonogrāfisku 
skenēšanu ar lineāru augstfrekvences (vismaz 10 MHz) transduktoru vai magnētiskās 
rezonanses attēlveidošanu (MRA).Piemērotākās ir: divdimensiju rentgens, rentgena 
datortomogrāfija (DT), ultrasonogrāfija (USG) ar augstas frekvences lineārās pakāpes 
transduktoru (10 MHz vai vairāk) vai ar magnētiskās rezonanses (MR) palīdzību. Pirms 
implanta lokalizācijai izmantot rentgenau, DT, USG vai MRA, ieteicams konsultēties ar 
vietējo pārstāvniecībupiegādātāju, lai iegūtu papildus informāciju par Nexplanon 
ievietošanu. Ja ar šīm metodēm neizdodas pārliecināties par implanta ievietošanu, ieteicams 
noteikt etonogestrela līmeni sievietes asins paraugā. Vietējā pārstāvniecība sniegs 
norādījumus, kā veikt procedūru. 

  Kamēr nav pierādīta implanta ievietošana, jāizmanto nehormonālās kontracepcijas 
metodes. 

 Kad nesataustāmais implants ir lokalizēts, ieteicams klīniski piemērotā veidā to pēc iespējas 
drīzāk izņemt (skatīt tālāk “Nesataustāma implanta lokalizēšana un izņemšana”, un 
4.4. apakšpunktu). 

 
Kā izņemt Nexplanon 
Pirms izņemšanas procedūras veselības aprūpes speciālistam jāizlasa lietošanas norādījumi kā 
noteikt Nexplanon implanta atrašanās vietu. Sataustot pārliecinieties par implanta atrašanās vietu 
rokas augšdelmā. Ja implants nav sataustāms, skatīt tālāk “Nesataustāma implanta lokalizēšana 
un izņemšana”. 
 
Sataustāma implanta izņemšanas procedūra 
 
Ja implantu nevar sataustīt, tā atrašanās vietas noteikšanai var izmantot divdimensiju rentgenu. 
Ja implantu nevar sataustīt, vienmēr pirms izņemšanas jānoskaidro tā atrašanās vieta. 
Piemērotākās implanta atrašanās vietas noteikšanas metodes ir divdimensiju rentgens, rentgena 
datortomogrāfija (DT), ultrasonogrāfija (USG) ar augstas frekvences lineārās pakāpes 
transduktoru (10 MHz vai vairāk) vai ar magnētiskās rezonanses (MR) palīdzību. Ja ar šīm 
metodēm neizdodas pārliecināties par implanta esamību, ieteicams izmantot etonogestrela 
noteikšanas metodi. Konsultējieties ar vietējo pārstāvniecību kā veikt procedūru.
 
Pēc nesataustāma implanta atrašanās vietas noteikšanas tā izņemšanu ieteicams veikt ar 
ultrasonogrāfijas palīdzību. 
 
Ir bijuši ziņojumi par implanta migrāciju; parasti tas ir tikai nedaudz pārvietojies, salīdzinot ar 
ievietošanas vietu, ja vien nav bijis ievietots par dziļu (skatīt arī 4.4 apakšpunktā). 
Tādā gadījumā var būt apgrūtināta implanta atrašanās vietas noteikšana palpējot vai izmantojot USG 
un/vai MR, un izņemšana notiks ar plašāku incīziju un ilgāk. 
 
Implanta izņemšana jāveic tikai aseptiskos apstākļos veselības aprūpes speciālistam, kurš ir apguvis 
implanta izņemšanas paņēmienus. 
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Ir stingri aizliegts veikt ķirurģisko procedūru, lai atrastu implantu, nezinot implanta atrašanās vietu. 
Pārāk dziļi ievietota implanta izņemšana jāveic uzmanīgi, lai izvairītos no rokas dziļo nervu vai 
asinsvadu struktūras bojājumiem, un tā jāveic veselības aprūpes speciālistam, kurš zina rokas 
anatomiju. 
Ja implantu nevar izņemt, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību, lai iegūtu turpmākus norādījumus. 
 
 Notīriet incīzijas vietu un apstrādājiet ar 

antiseptisku līdzekli. Sataustot nosakiet implanta 
atrašanās vietu un, piemēram, ar sterilu marķieri 
atzīmējiet tā distālo galu (galu tuvāk elkonim) (9. 
attēls). 

9. attēls 

 Ievadiet anestēziju rokā, piemēram, 0,5 vai 1 ml 
1 % lidokaīna šķīduma atzīmētajā vietā, kur tiks 
veikta incīzija (10. attēls). Ievadiet lokālās 
anestēzijas šķīdumu zem implanta, tuvu ādas 
virskārtai.  

10. attēls 

 Nospiediet uz leju implanta proksimālo daļu 
(11. attēls), lai to nofiksētu; var parādīties 
izspiedums zem ādas, kas norāda implanta distālās 
daļas atrašanās vietu. Sākot no implanta distālās 
daļas, veiciet garenisku 2 mm iegriezumu elkoņa 
virzienā. 

11. attēls 

 Uzmanīgi uzspiediet implantam iegriezuma 
virzienā, līdz kļūst redzams tā gals. Ar 
ķirurģiskajām knaiblēm uzmanīgi satveriet 
implantu (labāk izmantot mazākas knaibles ar 
līkiem galiem) un izņemiet implantu (12. attēls). 

12. attēls 

 Ja implants ir iekapsulējies, pārgrieziet audu apvalku un pēc tam ar ķirurģiskajām knaiblēm 
izņemiet implantu (13. un 14. attēls). 
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13. attēls 
14. attēls 

 Ja izdarot iegriezumu nav redzams implanta gals, uzmanīgi ievietojiet ķirurģiskās knaibles 
iegriezuma vietā (15. attēls). Satveriet knaibles ar otru roku (16. attēls). Ar otrām 
ķirurģiskajām knaiblēm uzmanīgi papletiet audus ap implantu un satveriet implantu (17. 
attēls). Tagad var izņemt implantu. 

 

 
15. attēls 

 

 
16. attēls 

 

17. attēls
 Izmērot implanta garumu, kas ir 4 cm, pārliecinieties, ka izņemts viss implants. Ir saņemti 

ziņojumi par gadījumiem, kad pacienta rokā ievietotais implants ir salūzis. Dažos 
gadījumos salūzušo implantu ir bijis grūti izņemt. Ja ir izņemta tikai daļa implanta (mazāk 
par 4 cm), atlikusī daļa jāizņem atbilstoši norādījumiem, kas minēti šajā apakšpunktā.  

 Ja sieviete vēlas turpināt lietot Nexplanon, jauno implantu var ievietot tūlīt pēc vecā 
implanta izņemšanas tajā pašā incīzijas vietā (skatīt 4.2 apakšpunktā “Kā aizvietot 
Nexplanon”). 

 Pēc implanta izņemšanas iegriezuma vietai jāuzlīmē sterils plāksteris un jāuzliek spiedošs 
pārsējs. 

 Lai samazināti asiņošanu, jāuzliek spiedošs sterilas marles pārsējs. Spiedošo pārsēju 
sieviete var noņemt pēc 24 stundām un plāksteri var noņemt pēc 3-5 dienām.  

Nesataustāma implanta lokalizēšana un izņemšana 
Bijuši atsevišķi ziņojumi par implanta pārvietošanos. Parasti tā ir saistīta ar minimālu izkustēšanos no 
sākotnējās vietas (skatīt arī 4.4. apakšpunktu), tomēr pārvietošanās dēļ implants ievietošanas vietā var 
nebūt sataustāms. Dziļi ievietots vai pārvietojies implants var nebūt sataustāms, tādēļ tā vietas 
noteikšanai var būt nepieciešamas tālāk aprakstītās attēlveidošanas procedūras. 
  
Pirms mēģināt izņemt nesataustāmu implantu, vienmēr jānosaka tā atrašanās vieta. Tā kā implants ir 
apstarojumu necaurlaidīgs, lokalizēšanai piemērota metode ir divdimensiju rentgenoskopija un 
datorizēta rentgentomogrāfija (DT). Var izmantot ultrasonogrāfisku skenēšanu ar lineāru 
augstfrekvences (vismaz 10 MHz) transduktoru vai magnētiskās rezonanses attēlveidošanu (MRA). 
Kad rokā ievietotais implants ir lokalizēts, tas jāizņem saskaņā ar apakšpunktā “Sataustāma implanta 
izņemšanas procedūra” sniegtajiem norādījumiem. Jāapsver nepieciešamība izņemšanas laikā izmantot 
ultrasonogrāfisku kontroli. 
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Ja implants rokā nav atrodams pēc visaptverošiem tā atrašanās vietas noteikšanas mēģinājumiem, 
jāapsver nepieciešamība ar attēlveidošanas metodēm izmeklēt krūškurvi, jo ļoti retos gadījumos ziņots 
par implanta migrēšanu līdz plaušu asinsvadu sistēmai. Ja implants atrodas krūškurvī, tā izņemšanai 
var būt nepieciešamas ķirurģiskas vai endovaskulāras procedūras. Jākonsultējas ar VAS, kas labi 
pārzina krūškurvja anatomiju. 
 
Ja jebkurā brīdī attēlveidošanas metodes implanta lokalizēšanai nav efektīvas, tā klātbūtnes 
apstiprināšanai jānosaka etonorgestrela līmenis asinīs. Sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka 
vietējo pārstāvi, lai saņemtu sīkākus norādījumus.  
 
Implanta izņemšanai jānotiek tikai aseptiskos apstākļos, un to drīkst darīt tikai VAS, kas apguvis 
izņemšanas metodi. Ja implants rokā ir pārvietojies, izņemšanai var būt nepieciešama viegla ķirurģiska 
procedūra ar lielāku griezumu vai ķirurģiska procedūra operāciju zālē. Dziļi ievietots implants jāizņem 
piesardzīgi, lai nepieļautu rokas dziļāko nervu vai asinsvadu struktūru bojājumus, un tas ir 
jādara VAS, kas labi pārzina rokas anatomiju. 
 
Ja nav precīzi zināma implanta atrašanās vieta, pētnieciskas ķirurģiskas operācijas nekādā 
gadījumā nav ieteicamas. 
 
Ja implantu nav iespējams izņemt, sazinieties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi, lai 
saņemtu sīkākus norādījumus. 
 
Kā aizvietot Nexplanon 
 
Pēc iepriekšējā implanta izņemšanas tūlīt var ievietot jaunu implantu, un ievietošanas procedūra ir tāda 
pati kā aprakstīts 4.2 apakšpunktā „Kā ievietot Nexplanon”. 
 
Jauno implantu var ievietot tajā pašā rokā un tajā pašā iegriezumā, pa kuru izņemts iepriekšējais 
implants. Ja jaunā implanta ievietošanai tiek izmantots tas pats iegriezums, tūlīt pēc izņemšanas, 
injekcijas veidā, ievadiet anestēzijas līdzekli (piemēram, 2 ml 1% lidokaīna) jaunā implanta 
ievietošanas vietā un veiciet ievietošanas instrukcijā aprakstītās darbības. 
 
4.3. Kontrindikācijas  
 

 Aktīva vēnu trombemboliskā slimība. 
 Zināmi vai aizdomas par dzimumhormonu steroīdu jutīgiem ļaundabīgiem audzējiem. 
 Aknu audzēji (labdabīgi vai ļaundabīgi) vai tie anamnēzē. 
 Smaga aknu slimība, kamēr nav normāli aknu funkcijas rādītāji, vai tā anamnēzē. 
 Nediagnosticēta vagināla asiņošana. 
 Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām 

palīgvielām. 
 
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā 
 
Ja novēro jebkuru no minētajiem stāvokļiem/riska faktoriem, katrai sievietei individuāli jāapsver 
progestagēna lietošanas ieguvumu un risku attiecība, un pirms Nexplanon lietošanas uzsākšanas tas 
jāapspriež ar sievieti. Ja paasinās, pastiprinās vai parādās jebkurš no minētājiem simptomiem, sievietei 
jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu. Veselības aprūpes speciālistam jāizlemj, vai turpināt vai 
pārtraukt Nexplanon lietošanu. 
 
Ļaundabīgs krūts vēzis 
Parasti palielinoties vecumam, pieaug krūts vēža risks. Perorālo (kombinēto) kontracepcijas līdzekļu 
(PK) lietošanas laikā krūts vēža risks nedaudz palielinās. Risks pakāpeniski samazinās 10 gadu laikā 
pēc PK lietošanas pārtraukšanas un nav saistīts ar lietošanas ilgumu, bet gan ar sievietes vecumu, kurā 
lieto PK. Ir aprēķināts, ka sagaidāmais diagnosticēto gadījumu skaits 10000 sievietēm vienādās 
vecuma grupās, kuras lieto kombinētos PK (10 gadu laikā pēc pārtraukšanas), salīdzinot ar sievietēm, 
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kuras nekad nav lietojušas perorālos kontracepcijas līdzekļus, ir: 4,5/4 (16-19 gadu vecumā), 17,5/16 
(20-24 gadu vecumā), 48,7/44 (25-29 gadu vecumā), 110/100 (30-34 gadu vecumā), 180/160 (35-
39 gadu vecumā) un 260/230 (40-44 gadu vecumā). Tikai progestagēnu saturošu kontracepcijas 
līdzekļu risks, iespējams, ir līdzīgs kā kombinētajiem perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem. Tomēr 
par šīm metodēm dati nav pārliecinoši. Salīdzinot krūts vēža risku visas dzīves laikā, ar kombinētajiem 
perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem risks ir zems. Diagnosticēto krūts vēža gadījumu skaits PK 
lietotājām progresē mazāk nekā PK nelietotājām. Novēroto PK lietotāju paaugstināto risku varētu 
izskaidrot ar agrīnāku diagnostiku, PK bioloģisko efektu vai abu faktoru kombināciju. 

 
Aknu slimība 
Ja novēro akūtas vai hroniskas aknu funkcijas izmaiņas, sieviete jānosūta pie speciālista izmeklēšanai 
un konsultācijai. 

 
Tromboze un citas asinsvadu problēmas 
Epidemioloģiskie dati liecina par kombinēto perorālo kontracepcijas līdzekļu (estrogēnu + 
progestagēnu) lietošanas saistību ar vēnu trombembolijas gadījumu (VTE, dziļo vēnu tromboze un 
plaušu embolija) un arteriālas trombembolijas (ATE, miokarda infarkts un išēmisks insults) skaita 
pieaugumu. Etonogestrela (dezogestrela bioloģiski aktīvais metabolīts) kā tikai progestagēnu saturoša 
kontracepcijas līdzekļa lietošana bez estrogēna tā sastāvā saistība ar VTE nav zināma. 
Ierobežotie epidemioloģiskie dati neliecina par palielinātu VTE un ATE risku sievietēm kas lieto 
implantu, tomēr ir bijuši pēcreģistrācijas ziņojumi par VTE un ATE sievietēm, kas lieto etonogestrēlu 
saturošus implantus. Ieteicams izvērtēt riska faktorus, kuri, kā zināms izraisa VTE un ATE riska 
palielināšanos.  
Sievietes, kurām anamnēzē ir trombembolijas traucējumi, jābrīdina par iespējamu recidīvu. 
Trombozes gadījumā implants jāizņem. Tāpat implanta izņemšana jāapsver operācijas vai smagas 
slimības izraisītas ilgstošas imobilizācijas gadījumā. 
 
Paaugstināts asinsspiediens 
Ja Nexplanon lietošanas laikā attīstās pastāvīga hipertensija vai būtiski paaugstinās asinsspiediens, ko 
nevar atbilstoši kontrolēt ar antihipertensīvo terapiju, jāpārtrauc Nexplanon lietošana. 
 
Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi 
Tikai progestagēnu saturošs kontracepcijas līdzeklis, iespējams, var ietekmēt insulīna rezistences un 
glukozes glikozes tolerances rādītājus. Tāpēc ar diabētu slimas sievietes būtu rūpīgāk jānovēro pirmā 
mēneša laikā, uzsākot lietot Nexplanon kontraceptīvu. 
 
Hloazma 
Reizēm var attīstīties hloazma, īpaši sievietēm ar chloasma gravidum. Sievietēm ar noslieci uz 
hloazmu Nexplanon lietošanas laikā jāizvairās no saules staru vai ultravioletā starojuma iedarbības. 

 
Ķermeņa masa 
Nexplanon kontraceptīvā iedarbība ir atkarīga no etonogestrela plazmas koncentrācijas, kas 
proporcionāli atkarīgs no ķermeņa masas, un kas samazinās pēc ievietošanas. Klīniskā pieredze 
sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu trīs gadus pēc ievietošanas ir ierobežota. Tādēļ nevar izslēgt 
iespēju, ka šīm sievietēm kontracepcijas efektivitāte var būt mazāka nekā sievietēm ar normālu 
ķermeņa masu. Tādēļ sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu veselības aprūpes speciālists var izlemt 
implantu nomainīt agrāk. 
 
Ievietošanas komplikācijas 
Ziņots, ka implanti dziļas ievietošanas dēļ (skatīt 4.2. apakšpunktu, “Kā ievietot Nexplanon”) vai ārēju 
spēku ietekmē (piemēram, pēc manipulācijām vai nodarbojoties ar kontakta sporta veidiem) ir 
aizvirzījušies no rokas vietas, kur tie ievadīti. Pēcreģistrācijas periodā ir ziņots arī par rokas asinsvados 
vai plaušu artērijā atrastiem implantiem, un tie tur var būt nonākuši tādēļ, ka ievietoti vai nu dziļi vai 
asinsvados. Gadījumos, kad implants rokā ir novirzījies no vietas, kur bijis ievietots, tā lokalizēšana var 
būt grūtāka, un izņemšanai var būt nepieciešama viegla ķirurģiska procedūra ar lielāku griezumu vai 
ķirurģiska procedūra operāciju zālē. Gadījumos, kad implants ir pārvietojies līdz plaušu artērijai, tā 
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izņemšanai var būt nepieciešamas ķirurģiskas vai endovaskulāras procedūras (skatīt 4.2. apakšpunktu, 
“Kā izņemt Implanon”). Ja jebkurā brīdī implants nav sataustāms, pēc tā lokalizēšanas ieteicams klīniski 
piemērotā veidā to pēc iespējas drīzāk izņemt.Retos gadījumos, parasti pārāk dziļas ievietošanas 
gadījumā (skatīt 4.2 apakšpunktā „Kā ievietot Nexplanon”) un/vai ārēju apstākļu dēļ (piemēram, 
manipulācijas ar implantu vai kontaktu sporta veids), implants var migrēt no ievietošanas vietas. Šādos 
gadījumos implanta vietas identifikācija var būt apgrūtināta un izņemšana var prasīt lielāku incīziju 
(skatīt 4.2 „Kā izņemt Nexplanon”). Ja implants netiek izņemts, kontracepcijas un ar progestagēnu 
saistītās nevēlamās blakusparādības var turpināties neatkarīgi no sievietes vēlmēm. 
 
Varētu notikt implanta atgrūšana, īpaši, ja tas nav ievietots atbilstoši 4.2 apakšpunktā „Kā ievietot 
Nexplanon” dotajiem norādījumiem vai vietēja iekaisuma gadījumā. 
 
Olnīcu cistas 
Kā visiem zemu devu kontracepcijas līdzekļiem, notiek folikulu attīstība un folikuli var izaugt lielāki 
nekā parasti normālā ciklā. Parasti palielinātie folikuli izzūd. Bieži tie ir asimptomātiski; dažos 
gadījumos tie izraisa sāpes vēderā. Reti nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. 

 
Ārpusdzemdes grūtniecība 
Tikai progestagēnu saturošu kontracepcijas līdzekļu aizsardzība pret ārpusdzemdes grūtniecību nav tik 
laba kā kombinētajiem perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem, jo to lietošanas laikā biežāk notiek 
ovulācija. Lai gan Nexplanon nomāc ovulāciju, jāapsver ārpusdzemdes grūtniecības iespēja sievietēm, 
kurām attīstās amenoreja vai sāpes vēderā. 
 
Citi simptomi 
Tiek ziņots par sekojošiem simptomiem grūtniecības un dzimumhormonu steroīdu lietošanas laikā, bet 
nav noteikta saistība ar progestagēnu lietošanu: dzelte un/vai ar holestāzi saistīta nieze; žultsakmeņu 
veidošanās; porfīrija; sistēmiskā sarkanā vilkēde; hemolītiski urēmiskais sindroms; Sidenhama 
(Sydenham’s) horeja; herpes gestationis; ar osteosklerozi saistīta matu izkrišana; un angioneirotiskā 
(iedzimta) tūska. 
 
Medicīniskā izmeklēšana/konsultācijas 
Pirms Nexplanon ievietošanas vai atkārtotas ievietošanas jānoskaidro pilna medicīniskā vēsture (tai 
skaitā ģimenes medicīniskā vēsture) un jāizslēdz grūtniecības iespēja. Atbilstoši norādījumiem par 
kontrindikācijām (skatīt 4.3 apakšpunktā) un brīdinājumiem (skatīt 4.4 apakšpunktā), jāizmēra 
asinsspiediens un jāveic fizikālā izmeklēšana. Tiek ieteikts sievietei veikt atkārtotu medicīnisko 
pārbaudi trīs mēnešus pēc Nexplanon ievietošanas. Pārbaudes laikā jāizmēra asinsspiediens un 
jānoskaidro vai sievietei nav kādi jautājumi vai sūdzības, vai nav bijušas kādas nevēlamās 
blakusparādības. Turpmāko pārbaužu biežums un veids jāpielāgo katrai sievietei individuāli, atkarībā 
no klīniskā novērtējuma. 
Sievietei jābūt informētai, ka Nexplanon nepasargā no HIV (AIDS) un citām seksuāli transmisīvām 
slimībām. 
 
Samazināta efektivitāte 
Nexplanon efektivitāte varētu samazināties vienlaikus lietojot citas zāles (skatīt 4.5 apakšpunktā  
 
Izmaiņas menstruālajā asiņošanā 
Visticamāk, ka sievietei novēros iepriekš neparedzamas izmaiņas menstruālajā asiņošanā Nexplanon 
lietošanas laikā. Tās var būt neregulāra asiņošana (nav asiņošanas, tā ir retāka, biežāka vai ilgstošāka) 
un asiņošanas intensitātes (samazināta vai palielināta) vai ilguma izmaiņas. Aptuveni 1 no 5 sievietēm 
ziņots par amenoreju, turpretim citos gadījumos aptuveni 1 no 5 sievietēm ziņots biežāku un/vai 
garāku asiņošanu. Daudzām sievietēm pēc pirmo trīs mēnešu laikā novērotā asiņošanas veida parasti 
var prognozēt kāda turpmāk būs asiņošana. Informācija, apspriešana un asiņošanas dienasgrāmatas 
lietošana var uzlabot asiņošanas veida pieņemšanu no sievietes puses.  Speciālos gadījumos vaginālā 
asiņošana jāizvērtē, un ar izmeklēšanas metodēm vajadzētu izslēgt ginekoloģiskas patoloģijas vai 
grūtniecību. 
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In situ salūzis vai salocījies implants 
Ir saņemti ziņojumi par gadījumiem, kad pacienta rokā ievietotais implants ir salūzis vai saliecies. 
Pamatojoties uz datiem, kas iegūti in vitro, pēc implanta salūšanas vai saliekšanās var nedaudz 
palielināties etonogestrela atbrīvošanās ātrums. Nav paredzams, ka šādai pārmaiņai būtu klīniski 
nozīmīga ietekme.  
Ja implants ir jāizņem, ir svarīgi to izņemt vienā gabalā (skatīt 4.2. apakšpunktu, “Kā izņemt 
Nexplanon”). 
 
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 
Uzmanību: Lai novērtētu iespējamo mijiedarbību, jāizlasa informācija vienlaikus lietoto zāļu aprakstā. 
 
Citu zāļu ietekme uz Nexplanon  
Hormonālo kontracepcijas līdzekļu un citu zāļu mijiedarbība var izraisīt menstruālo asiņošanu un/vai 
kontracepcijas efekta zudumu. Literatūrā ziņots par sekojošo mijiedarbību (galvenokārt ar 
kombinētajiem kontracepcijas līdzekļiem, bet dažreiz arī ar tikai progestagēnu saturošiem 
kontracepcijas līdzekļiem). 
 
Aknu metabolisms 
 
Var būt mijiedarbība ar zālēm, kuras inducē aknu enzīmus, īpaši citohroma P450 enzīmus, kas var 
izraisīt dzimumhormonu klīrensa palielināšanos (piemēram, fenitoīns, fenobarbitāls, primidons, 
bosentans, karbamazepīns, rifampicīns) un zāles pret HIV (piemēram, ritonavīrs, nelfinavīrs, 
nevirapīns, efavirenzs) un, iespējams, arī okskarbazepīns, topiramāts, felbamāts, grizeofulvīns un augu 
valsts līdzekļi ar asinszāli (Hypericum perforatum). 
 
Rīcība 
 
Sievietēm, kuras tiek ārstētas ar jebkuru no minētajām zālēm, papildus Nexplanon jālieto nehormonāla 
kontracepcijas metode. Ja tiek lietotas aknu hormonus inducējošas zāles, nehormonālā kontracepcijas 
metode jālieto visā vienlaikus lietoto zāļu lietošanas laikā un vēl 28 dienas pēc to lietošanas 
pārtraukšanas. 
 
Ja sievietei nepieciešama ilgstoša ārstēšana ar aknu enzīmus stimulējošām zālēm, tiek ieteikts izņemt 
implantu un izmantot kontracepcijas metodi, ko neietekmē zāļu mijiedarbība. 
 
Vienlaikus lietotu zāļu izraisīta hormonu līmeņa paaugstināšanās plazmā 
 
Tādas zāles (piemēram, ketokonazols), kas inhibē aknu enzīmus, kā CYP3A4, var paaugstināt 
hormonu līmeni plazmā. 
 
Nexplanon ietekme uz citām zālēm 
Hormonālie kontracepcijas līdzekļi var ietekmēt citu zāļu metabolismu. Attiecīgi var palielināties 
(piemēram, ciklosporīna) vai samazināties (piemēram, lamotrigīna) koncentrācija plazmā un audos. 
 
Laboratoriskie rādītāji 
Iegūtie dati par kombinētajiem perorālajiem kontracepcijas līdzekļiem liecina, ka kontracepcijas 
steroīdu hormoni var ietekmēt dažu laboratorisko izmeklējumu rādītājus, tai skaitā aknu, 
vairogdziedzera, virsnieru un nieru funkcijas bioķīmiskos rādītājus, olbaltumvielu (saistošo) līmeni 
serumā, piemēram, kortikosteroīdus saistošo globulīnu un lipīdu/lipoproteīnu frakciju, ogļhidrātu 
metabolisma rādītājus un koagulācijas un fibrinolīzes rādītājus. Parasti izmaiņas ir normas robežās. Kā 
šie dati attiecināmi uz tikai progestagēnu saturošiem kontracepcijas līdzekļiem, nav zināms. 
 
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti 
 
Grūtniecība 
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Nexplanon nedrīkst lietot grūtniecības periodā. Ja Nexplanon lietošanas laikā iestājas grūtniecība, 
implants jāizņem. Pētījumi dzīvniekiem liecina, ka ļoti lielas progestagēna devas var izraisīt sieviešu 
dzimuma augļa maskulinizāciju. Plaši epidemioloģiskie pētījumi neliecināja ne par paaugstinātu 
dzemdību defektu risku bērniem, kas dzimuši sievietēm, kuras pirms grūtniecības iestāšanās lietojušas 
perorālos kontracepcijas līdzekļus, ne arī par teratogēnu iedarbību, ja perorālie kontracepcijas līdzekļi 
netīši tikuši lietoti grūtniecības laikā. Lai gan iespējams, ka šie fakti attiecināmi uz visiem perorālajiem 
kontracepcijas līdzekļiem, vai tas tā ir Nexplanon lietošanas gadījumā, nav zināms. 
 
Farmakovigilances dati par dažādām etonogestrelu un dezogestrelu (etonogestrels ir dezogestrela 
metabolīts) saturošām zālēm neliecina par palielinātu risku. 
 
Barošana ar krūti 
Klīniskie dati liecina, ka Nexplanon neietekmē krūts piena produkciju vai kvalitāti (olbaltumvielas, 
laktozi vai tauku saturu). Tomēr neliels etonogestrela daudzums izdalās mātes pienā. Pamatojoties uz 
vidēji dienā uzņemto piena daudzumu 150 ml/kg un ņemot vērā etonogestrela izdali mēneša laikā, 
aprēķināts, ka bērns vidēji uzņem 27 ng/kg/dienā. Tas atbilst aptuveni 2,2 % pēc ķermeņa masas 
pielāgotas devas mātei un ir aptuveni 0,2 % no absolūtās devas mātei. Etonogestrela koncentrācija 
pienā visā zīdīšanas periodā attiecīgi samazinās. 
 
Ir ierobežoti ilgtermiņa dati par 38 bērniem, kuru mātēm ievietots implants no 4. līdz 8. nedēļai pēc 
dzemdībām. Sievietes baroja bērnu ar krūti vidēji 14 mēnešus un līdz pat 36 mēnešu vecumam. 
Augšanas, fiziskās un psihomotorās attīstības novērtējums neliecināja par atšķirībām starp bērniem, 
kuru mātes lietoja intrauterīno ierīci (n=33). Tomēr rūpīgi jāseko bērna augšanai un attīstībai. 
Pamatojoties uz pieejamiem datiem, Nexplanon var lietot zīdīšanas periodā un tas jāievieto 4. nedēļā 
pēc dzemdībām. 
 
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus 
 
Kā liecina farmakodinamiskās īpašības, Nexplanon neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt 
transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.  
 
4.8. Nevēlamās blakusparādības 
 
Iespējams, ka Nexplanon lietošanas laikā sievietēm novēros menstruālā asiņošanas veida izmaiņas, ko 
iepriekš nav iespējams prognozēt. Tā var būt neregulāra asiņošana (nav asiņošanas, tā ir retāka, 
biežāka vai ilgstošāka) un asiņošanas intensitātes (samazināta vai palielināta) vai ilguma izmaiņas. 
Aptuveni 1 no 5 sievietēm ziņots par amenoreju, turpretim citos gadījumos aptuveni 1 no 5 sievietēm 
ziņots par biežāku un/vai garāku asiņošanu. Retos gadījumos ziņots par smagu asiņošanu. Klīniskajos 
pētījumos izmaiņas asiņošanā bija visbiežākais ārstēšanas pārtraukšanas iemesls (aptuveni 11 %). 
Daudzām sievietēm pēc pirmo trīs mēnešu laikā novērotā asiņošanas veida parasti var prognozēt kāda 
turpmāk būs asiņošana. 
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Klīniskajos pētījumos ziņotās, iespējams ar lietošanu saistītās nevēlamās blakusparādības norādītas 
zemāk tabulā. 

 

 Blakusparādība atbilstoši MedDRA terminoloģijai1 

Orgānu sistēmu 
klasifikācija 

Ļoti bieži 
(≥ 1/10)  

Bieži 
(≥1/100 līdz 

<1/10)  

Retāk 
(≥ 1/1 000 līdz 

<1/100)  
Infekcijas un 
infestācijas 

vagināla 
infekcija; 

 faringīts, rinīts; 
urīnizvades 
sistēmas 
infekcijas;

Imūnās sistēmas 
traucējumi 

  Paaugstināta 
jutība;

Vielmaiņas un uztures 
traucējumi 

 Palielināta 
apetīte;

 

Psihiskie traucējumi  Izmainīta 
labilitāte; 
depresīvs 
garastāvoklis; 
nervozitāte; 
samazināts 
libido;

Trauksme; 
bezmiegs; 

Nervu sistēmas 
traucējumi 

Galvassāpes; Reibonis; Migrēna; 
miegainība;

Asinsvadu sistēmas 
traucējumi 

 Karstuma viļņi;  

Kuņģa - zarnu trakta 
traucējumi 

 Sāpes vēderā; 
slikta dūša; 
vēdera 
uzpūšanās;

Vemšana; 
aizcietējums; 
caureja; 

Ādas un zemādas audu 
bojājumi 

Akne; Alopēcija; Hipertrihoze, 
nieze; izsitumi;

Skeleta- muskuļu un 
saistaudu sistēmas 
bojājumi 

  Muguras sāpes; 
artralģija;  
mialģija; skeleta 
muskuļu sāpes;

Nieru un urīnizvades 
sistēmas traucējumi 

  Dizūrija; 

Reproduktīvās 
sistēmas traucējumi un 
krūts slimības 

Krūšu 
jutīgums; krūšu 
sāpes;  
neregulāras 
menstruācijas; 

Dismenoreja; 
olnīcu cistas; 

Izdalījumi no 
dzimumorgāniem; 
vulvovagināls 
diskomforts; 
galaktoreja; krūšu 
palielināšanās; 
dzimumorgānu 
nieze;

Vispārēji traucējumi 
un reakcijas 
ievietošanas vietā 

 Sāpes implanta 
vietā; reakcija 
implanta vietā; 
nespēks; gripai 
līdzīga slimība; 
sāpes;

Drudzis; tūska; 

Izmeklējumi Ķermeņa masas Ķermeņa masas 
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 Blakusparādība atbilstoši MedDRA terminoloģijai1 

Orgānu sistēmu 
klasifikācija 

Ļoti bieži 
(≥ 1/10)  

Bieži 
(≥1/100 līdz 

<1/10)  

Retāk 
(≥ 1/1 000 līdz 

<1/100)  
palielināšanās; samazināšanās;

1Lai aprakstītu minētās blakusparādības, izmantota atbilstošā MedDRA terminoloģija (10.1 versija). 
Nav minēti sinonīmi vai saistītie stāvokļi, bet arī tie jāņem vērā. 
 
Pēcreģistrācijas uzraudzības periodā retos gadījumos novērota klīniski nozīmīga asinsspiediena 
paaugstināšanās. Ziņots arī par seboreju. Varētu attīstīties anafilaktiskas reakcijas, nātrene, 
angioneirotiskā tūska, angioneirotiskās tūskas paasināšanās un/vai iedzimtas angioneirotiskās tūskas 
paasināšanās. Implanta ievietošana un izņemšana var izraisīt asiņošanu, nelielu lokālu kairinājumu, 
sāpes vai niezi. Var attīstīties fibroze implanta vietā, var veidoties rēta vai attīstīties augonis. Var 
attīstīties parestēzija vai parestēzijai līdzīgs gadījums. Ziņots par implanta atgrūšanu, retos gadījumos 
arī par tā pārvietošanos līdz krūškurvja sienai. Retos gadījumos implanti ir atrasti asinsvadu sistēmā, 
arī plaušu artērijā. Dažos gadījumos, kad implanti atrasti plaušu artērijā, ir ziņots par sāpēm krūtīs 
un/vai dispnoju, bet citos gadījumos simptomi nav bijušiIespējama implanta atgrūšana vai migrācija 
(skatīt 4.4 apakšpunktāu). Ja netiek ievēroti norādījumi (skatīt 4.2 apakšpunktāu), implants var netikt 
ievietots pareizi, var būt grūti noteikt tā atrašanās vietu un var būt apgrūtināta implanta izņemšana. 
Implanta izņemšanai var būt nepieciešama ķirurģiska operācija. 
 
Retos gadījumos ziņots par ārpusdzemdes grūtniecību (skatīt 4.4 apakšpunktā). 
 
Sievietēm, kuras lieto kontracepcijas līdzekļus (kombinētos perorālos), ziņots par dažādām 
(nopietnām) blakusparādībām. Tās ir vēnu trombemboliskās slimības, hormonatkarīgi audzēji 
(piemēram, aknu vēzis, krūts vēzis) un hloazma, dažas no kurām sīkāk aprakstītas 4.4 apakšpunktā. 
 
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 
 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu 
ieguvumau/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 
jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrā, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 
1003, Tālr.: +371 67078400, Fakss: +371 67078428, Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. 
 
4.9. Pārdozēšana 
 
Vienmēr pirms jauna implanta ievietošanas jāizņem esošais implants. Nav datu par etonogestrela 
pārdozēšanu. Kopumā nav ziņojumu par nopietnu kaitīgu iedarbību kontracepcijas līdzekļu 
pārdozēšanas gadījumā.  
 
 
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 
5.1. Farmakodinamiskās īpašības 
 
Farmakoterapeitiskā grupa: hormonālie pretapaugļošanās līdzekļi sistēmiskai lietošanai, progestagēni, 
ATĶ kods: G03AC08 
 
Darbības mehānisms 
Nexplanon ir bioloģiski nenoārdāms, apstarojumu necaurlaidīgs, etonogestrelu saturošs implants 
ievietošanai zem ādas, kas ievietots sterilā, vienreizējas lietošanas aplikatorā. Etonogestrels ir 
dezogestrela, perorālajos kontracepcijas līdzekļos plaši lietotā progestagēna, bioloģiski aktīvais 
metabolīts. Tas ir strukturāli atvasināts no 19-nortestosterona un ar augstu afinitāti saistās pie 
progesterona receptoriem mērķa orgānos. Etonogestrela kontraceptīvo efektivitāti galvenokārt 
nodrošina ovulācijas inhibīcija. Ovulācija netika novērota pirmajos divos implanta lietošanas gados un 
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ļoti reti novērota trešajā gadā. Bez ovulācijas inhibīcijas, etonogestrels arī izraisa izmaiņas dzemdes 
gļotādā, kas kavē spermatozoīdu pārvietošanos. 

Klīniskā efektivitāte un drošums 

Klīniskie pētījumi veikti 18 līdz 40 gadu vecām sievietēm. Lai gan nav veikti tiešie salīdzinājumi, 
pierādītā kontracepcijas efektivitāte ir salīdzināma ar citiem perorāliem kontracepcijas līdzekļiem. 
Klīnisko pētījumu laikā grūtniecība neiestājās 35057 lietošanas ciklos; novērotais Pērla indekss ir 0,00 
(95% ticamības intervāls: 0,00-0,14). Tomēr jāatzīst, ka praksē neviena metode nav 100% efektīva. 
Viens no augstā aizsardzības līmeņa pret grūtniecību iemesliem, citu starpā, ir tas, ka Nexplanon nav 
atkarīgs no pašas sievietes ievērotā lietošanas režīma. Etonogestrela kontraceptīvā iedarbība ir 
atgriezeniska, par ko liecina ātra normāla menstruālā cikla atjaunošanās pēc implanta izņemšanas. Lai 
gan etonogestrels inhibē ovulāciju, olnīcu aktivitāte netiek pilnībā nomākta. Vidējā estradiola 
koncentrācija saglabājas virs līmeņa, ko novēro agrīnajā folikulārajā fāzē. Divu gadu pētījumā, kur 
kaulu minerālais blīvums tika salīdzināts 44 lietotājām ar kontroles grupas 29 intrauterīnās ierīces 
lietotājām, netika novērota nevēlama ietekme uz kaulu masu. Nav novērota klīniski nozīmīga ietekme 
uz lipīdu metabolismu. Progestagēnu saturošu kontracepcijas līdzekļu lietošana var ietekmēt insulīna 
rezistenci un glikozes toleranci. Turklāt klīniskie pētījumi pierādījuši, ka Nexplanon lietotājām parasti 
ir mazāk sāpīga menstruālā asiņošana (dismenoreja). 

5.2. Farmakokinētiskās īpašības 
 
Uzsūkšanās 
Pēc implanta ievietošanas etonogestrels strauji nokļūst asinsritē. Ovulāciju nomācošā koncentrācija 
tiek sasniegta 1 dienas laikā. Maksimālā koncentrācija serumā (starp 472 un 1270 pg/ml) tiek sasniegta 
1 līdz 13 dienās. Laika gaitā atbrīvošanās ātrums no implanta samazinās. Tā rezultātā koncentrācija 
serumā strauji samazinās pirmo mēnešu laikā. Pirmā gada beigās noteiktā vidējā koncentrācija ir 
aptuveni 200 pg/ml (robežas no 150-261 pg/ml), kas lēnām samazinās līdz 156 pg/ml (robežās no 111- 
202 pg/ml) trešā gada beigās. Novērotās seruma koncentrācijas variācijas daļēji atkarīgas no ķermeņa 
masas atšķirībām. 
 
Sadalījums 
Etonogestrela saistība ar plazmas olbaltumvielām ir 95,5-99%, galvenokārt tas saistās ar albumīniem 
un mazākā mērā ar dzimumhormonu saistošo globulīnu. Galvenais un kopējais izkliedes tilpums 
attiecīgi ir 27 l un 220 l, un izteikti mainās Nexplanon lietošanas laikā. 
 
Biotransformācija  
Etonogestrels tiek pakļauts hidroksilācijai un redukcijai. Metabolīti konjugējas par sulfātiem un 
glikuronīdiem. Pētījumi dzīvniekiem liecina, ka enterohepatiskā cirkulācija, iespējams, neveicina 
etonogestrela progestagēna aktivitāti. 
 
Eliminācija 
Pēc etonogestrela intravenozas ievietošanas vidējais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 25 stundas un 
seruma klīrenss ir aptuveni 7,5 l/stundā. Gan klīrenss, gan eliminācijas pusperiods visu terapijas laiku 
saglabājas konstanti. Etonogestrela un tā metabolītu izvadīšana, vai nu brīvu steroīdu, vai konjugātu 
veidā, notiek caur urīnu un fekālijām (attiecībā 1,5:1). Pēc ievietošanas sievietēm zīdīšanas periodā, 
etonogestrels izdalījās mātes pienā ar piena/seruma attiecību 0,44-0,50 pirmo četru mēnešu laikā. 
Sievietēm zīdīšanas periodā etonogestrels vidēji tiek pārnests līdz zīdainim aptuveni 0,2% apmērā no 
noteiktās absolūtās etonogestrela dienas devas mātei (2,2%, ja lielumi tiek pielāgoti ķermeņa 
masas kg). Koncentrācija visu laiku pakāpeniski un statistiski nozīmīgi samazinās.  
 
5.3. Preklīniskie dati par drošumu 
 
Neatkarīgi no lietošanas veida, toksikoloģiskie pētījumi neatklāja nekādu citu iedarbību, kā vienīgi to, 
ko var izskaidrot ar etonogestrela kā hormona īpašībām. 
 
 
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
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6.1. Palīgvielu saraksts 
 
Implants 
Kodols:  Etilēna vinilacetāta kopolimērs (28% vinilacetāta, 43 mg) 

bārija sulfāts (15 mg) 
magnija stearāts (0,1 mg) 

 
Apvalks: Etilēna vinilacetāta kopolimērs (15% vinilacetāta, 15 mg) 
 
6.2. Nesaderība 
 
Nav piemērojama. 
 
6.3. Uzglabāšanas laiks 
 
5 gadi 
 
Nexplanon nedrīkst ievietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz primārā iepakojuma. 
 
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi 
 
Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 
Uzglabāt oriģinālajā blistera iepakojumā. 
 
6.5. Iepakojuma veids un saturs 
 
Blistera iepakojums satur vienu implantu (4 cm garu un 2 mm diametrā), kas ievietots lietošanai 
sagatavota, vienreizējas lietošanas sterila aplikatora nerūsējoša tērauda adatā.. Aplikators, kas satur 
implantu, ir iepakots no caurspīdīga polietilēnetereftalāta glikola (PETG) veidotā blistera iepakojumā, 
kas pārklāts ar augsta blīvuma polietilēna (ABPE) plēvi. Iepakojums blisterī ir sterils, ja vien nav 
bojāts vai atvērts. 
 
Iepakojuma lielumi: Kartona kastīte ar 1 blistera iepakojumu, kartona kastīte ar 5 blistera 
iepakojumiem. 
 
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. 
 
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi  
 
Skatīt 4.2 apakšpunktā. 
 
Aplikators paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 
 
 
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss 
Nīderlande 
 
 



 

19 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) 
 
13-0040 
 
 
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 
 
2013.gada 8.marts 
 
 
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
 
20164. gada 106. oktobrīaprīlī 
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