Информационен лист за хапче След това

Важни указания за приложение
Бързо!

За максимална ефективност хапчето След това трябва
да бъде прието възможно най-скоро след проблема с
контрацептива.

До 5 дни
по-късно!

Приемането на хапчето След това с активно вещество
улипристал ацетат може да се извърши по всяко време
в рамките на цикъла и до 5 дни след възникването на
проблема с контрацептива, но въпреки това се
препоръчва това да стане възможно най-бързо.

Закъснял
месечен
цикъл?

В резултат на действието на хапчето След това менструацията може да закъснее с няколко дни. За успокоение може да бъде направен тест за бременност.

Повръщане?

При евентуално повръщане в рамките на 3 часа след
приема на хапчето След това е необходимо допълнително приемане на второ хапче.

Секс след
ellaOne®?

От съображения за безопасност до следващия месечен
цикъл трябва да бъде използван надежден бариерен
контрацептив (напр. презерватив), дори ако се приемат
противозачатъчни хапчета. Приемането на хапче След
това не предотвратява забременяване при необезопасен
секс.

Предавани по Спешната контрацепция не предпазва от полово предаполов път
вани инфекции (ППИ). Само презервативите предпазват
инфекции?
от ППИ.
Повече информация относно хапчето След това можете
Информация? да получите на безплатната денонощна медицинска гореща линия 0800 – 5 28 28 28 или на www.pille-danach.de.
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Информационен лист за хапче След това
Очаквайте скоро основната информация за хапчето.

Предотвратяване на нежелана бременност!

За предпазване от бременност трябва да бъде предотвратена срещата на
сперматозоидите със способна да бъде оплодена яйцеклетка. Яйцеклетката може
да бъде оплодена в рамките на около 1 ден след овулацията.

Как работи?

Сперматозоидите имат оплодителна способност в продължение на до 5 дни. Хапчето
След това може да отложи овулацията с 5 дни, т.е. след този рисков период, и по този
начин да предотврати забременяване.

Колкото е възможно по-скоро!

За да предотврати овулацията, хапчето След това трябва да се приеме възможно
най-скоро след необезопасен секс! Ако овулацията вече е настъпила, хапчето вече не
може да подейства – може да се стигне до бременност.

Овулацията не може да се изчисли предварително
с точност!

Моментът на овулацията не може предварително да бъде изчислен с точност и може
да варира от цикъл до цикъл и от жена до жена. Всеки час е от значение, тъй като
рискът от забременяване е най-висок преди овулация.
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