Fișă informativă cu privire la pastila de după

Instrucțiuni de utilizare importante
Repede!

Pentru ca pastila de după să aibă eficiență maximă, ea
trebuie luată cât mai repede după eșecul contracepției.

Până la 5
zile după!

Pastila de după cu ingredientul activ ulipristal acetat
poate fi administrată până la 5 zile după eșecul contracepției, în orice moment din ciclul menstrual, însă în cel
mai bun caz se va administra cât mai repede cu putință.

Sângerare
întârziată?

Sângerarea menstruală poate să întârzie cu câteva zile,
din cauza modului de acțiune al pastilei de după. Ca să
fiți mai liniștită, ați putea face un test de sarcină.

Vărsături?

Dacă vi se întâmplă să vomitați în interval de 3 ore după
administrarea pastilei, este nevoie să repetați administrarea.

Sex după
ellaOne®?

Din motive de siguranță, trebuie să folosiți un contraceptiv
de barieră de încredere (de exemplu, un prezervativ) până
la următoarea sângerare menstruală, chiar dacă sunteți
protejată de pastila anticoncepțională. Pastila de după nu
previne sarcinile, dacă faceți sex neprotejat după administrare.

BTS?

Contraceptivele de urgență nu vă protejează de boli
cu transmitere sexuală (BTS). Numai prezervativele vă
protejează de BTS.

Informații?

Puteți afla mai multe informații despre pastila de
după la linia telefonică de asistență medicală, disponibilă
24 de ore, la numărul 0800 – 5 28 28 28 și pe
www.pille-danach.de.
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Cunoștințe de fundal, pe scurt

Preveniți sarcinile nedorite!

Pentru a preveni o sarcină, trebuie să se evite întâlnirea dintre spermatozoizi și un ovul
fertil. Ovulul este fertil circa 1 zi după ovulație.

Cum funcționează?

Spermatozoizii sunt fertili până la 5 zile. Pastila de după poate întârzia ovulația cu
5 zile, în afara acestei perioade de pericol, prevenind, astfel, sarcina.

Cât mai repede posibil!

Pentru a împiedica ovulația, pastila de după trebuie administrată cât mai repede după
contactul sexual neprotejat! Dacă ovulația a avut deja loc, este posibil ca pastila de
după să nu mai aibă efect, ceea ce înseamnă că poate să survină sarcina.

Ovulația nu poate fi determinată cu exactitate în avans!

Momentul ovulației nu poate fi determinat cu exactitate în avans și poate varia mult de
la ciclu la ciclu și de la femeie la femeie. Deoarece riscul de sarcină este cel mai mare
cu puțin înaintea ovulației, fiecare oră contează.
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