
Instrucțiuni de utilizare importante

FIȘĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PILULA DE DUPĂ

VĂRSĂTURI?

REPEDE!

SEX DUPĂ 
PILULA DE 
DUPĂ?

PILULA 
ANTICONCEP-
ȚIONALĂ?

INFORMAȚI!

SÂNGERARE 
ÎNTÂRZIATĂ?

PÂNĂ LA 5 
ZILE DUPĂ!

Pentru ca pilula de după să aibă eficacitate maximă, aceasta 
trebuie administrată cât mai repede posibil după eșecul 
contracepției.

Pilula de după având ca substanță activă ulipristal acetat poate 
fi administrată administrată într-un interval de până la 5 zile 
după eșecul contracepției, în orice moment din ciclul 
menstrual, însă în mod ideal se va administra cât mai repede 
cu putință.

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

Din motive de siguranță, trebuie să folosiți o metodă 
contraceptivă de barieră de încredere (de exemplu, un 
prezervativ) până la următoarea sângerare menstruală, chiar 
dacă sunteți protejată de o pilulă anticoncepțională. Pilula de 
după nu oferă protecție contraceptivă pe termen lung.

La o zi după administrarea pilulei de după se poate relua 
administrarea pilulei anticoncepționale obișnuite. Totuși, 
protecția contraceptivă nu este asigurată pentru restul ciclului 
menstrual respectiv. De aceea, până la următoarea menstruație 
trebuie folosite metode contraceptive suplimentare de barieră, 
de exemplu, prezervative; folosirea acestor metode 
suplimentare trebuie să dureze cel puțin 14 zile, dintre care în 
cel puțin 7 zile trebuie să se administreze fără întrerupere pilula 
anticoncepțională obișnuită. Atunci când se folosesc pilule 
anticoncepționale cu utilizare continuă, protecția contraceptivă 
suplimentară suplimentară este necesară pentru următoarele 
14 zile.

Arareori, se poate întâmpla să prezentați vărsături. Dacă vi se 
întâmplă să vomitați în interval de 3 ore după administrarea 
pilulei, este nevoie să repetați administrarea.

Puteți afla mai multe informații despre pilula de după pe site-ul 
web www.pille-danach.de
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Preveniți sarcina nedorită!
Pentru a preveni o sarcină, trebuie să se evite întâlnirea dintre spermatozoizi și un ovul 
fertil. Ovulul este fertil timp de aproximativ 1 zi după ovulație. Spermatozoizii sunt fertili 
pentru o perioadă de până la 5 zile. Așadar, chiar și un contact sexual care a avut loc cu 
mai multe zile înaintea ovulației poate duce la o sarcină nedorită.

Care este modul de acțiune al pilulei de după?
Dacă ovulația nu a avut loc încă, pilula de după poate întârzia ovulația cu circa 5 zile, 
fapt pentru care nu se mai produce întâlnirea dintre spermatozoizii fertili și ovul. Astfel se 
poate preveni sarcina.

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

Ovulația nu este previzibilă!
Momentul ovulației nu poate fi calculat și poate să aibă loc la începutul, la mijlocul sau la 
sfârșitul ciclului menstrual, variind mult de la o femeie la alta. Deoarece riscul apariției unei 
sarcini sarcină este cel mai mare în ultimele două zile de dinaintea ovulației, fiecare oră 
contează.


