Informační leták k pilulce Po

Důležité informace o užívání přípravku
Rychle!

Aby byla zajištěna maximální účinnost, měla byste si
pilulku Po vzít co nejdříve po nechráněném styku.

Do 5 dnů
poté!

Pilulku Po s účinnou látkou ulipristalacetát můžete použít
až 5 dnů po nechráněném styku, a to kdykoli během
cyklu, nejlépe však co nejdříve.

Opožděné
krvácení?

Měsíční krvácení se může působením pilulky Po o několik
dnů zpozdit. Pro uklidnění si můžete udělat těhotenský
test.

Zvracení?

Pokud dojde ke zvracení do 3 hodin po užití pilulky Po,
je nutné vzít si další pilulku.

Sex po užití
nouzového
kontraceptiva
ellaOne®?

Pro jistotu by se mělo používat spolehlivé bariérové kontraceptivum (např. kondom) až do příští menstruace, i když
se chráníte antikoncepční pilulkou. Pilulka Po nezabrání
těhotenství při nechráněném sexu po jejím užití.

Sexuálně
přenosné
choroby?

Nouzové kontraceptivum nechrání před sexuálně
přenosnými infekčními chorobami. Před nimi vás ochrání
pouze kondom.

Informace?

Další informace o pilulce Po můžete získat na bezplatné
lékařské lince 0800 – 5 28 28 28 a na webové stránce
www.pille-danach.de.
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Zabránit nechtěnému těhotenství!

Aby se zabránilo otěhotnění, nesmí dojít ke kontaktu spermií a zralého vajíčka.
Vajíčko je schopno oplození zhruba 1 den po ovulaci.

Jak to funguje?

Spermie jsou schopny oplodnit vajíčko po dobu maximálně 5 dnů. Pilulka Po dokáže
posunout ovulaci o 5 dnů, tím se překlene toto nebezpečné období a k otěhotnění
nedojde.

Co nejrychleji!

Aby se předešlo ovulaci, musí se pilulka Po užít co možná nejrychleji po nechráněném
pohlavním styku! Pokud již ovulace nastala, nemůže pilulka Po působit a může dojít k
otěhotnění.

Ovulace se nedá předem přesně vypočítat!

Okamžik ovulace není možné přesně vypočítat dopředu, její doba se liší u jednotlivých
cyklů a u každé ženy nastává v jinou dobu. Protože je těsně před ovulací riziko
otěhotnění největší, je důležitá každá hodina.
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