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Pentru o eficacitate maximă, pastila de a doua zi 
trebuie administrată cât de repede posibil după 
ce metoda contraceptivă obișnuită a eșuat. Se 
recomandă administrarea pastilei cu o cantitate 
suficientă de lichid.

În cazuri rare survin vărsături după administrarea 
pastilei. Dacă în decurs de 3 ore de la administrare 
survin vărsături, este necesară administrarea unei 
noi pastile de a doua zi.

Administrarea pastilei de a doua zi poate întârzia 
menstruația cu câteva zile. Puteți efectua un test 
de sarcină pentru a verifica siguranța administrării 
la timp a pastilei de a doua zi și a efectului 
acesteia.

Pastila de a doua zi nu asigură protecție 
contraceptivă pentru restul ciclului menstrual. În 
cazul în care metoda contraceptivă obișnuită 
eșuează din nou, consultați din nou farmacistul 
referitor la administrarea unei pastile de a doua zi.

Dacă pastila de a doua zi este luată din greșeală: 
Luați în continuare pilula dumneavoastră 
contraceptivă la ora obișnuită – chiar și dacă 
pastila de a doua zi a fost administrată în aceeași 
zi. Până la următoarea menstruație, trebuie să 
folosiți suplimentar prezervativul ca metodă de 
contracepție. În cazul în care luați pilula 
contraceptivă pe termen lung, trebuie să utilizați și 
prezervativul timp de cel puțin 14 zile.
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE 
DE UTILIZARE



Mai multe informații referitoare la efectele secundare în prospect.

Informații suplimentare despre pastila de a doua zi 
sunt disponibile pe www.pille-danach.de

Cum acționează  
pastila de a doua zi?

Ovulația nu este 
predictibilă!

Preveniți ovulația cât 
mai repede!

Pastila de a doua zi poate amâna ovulația cu cel 
puțin 5 zile, dacă aceasta încă nu a avut loc.
Astfel, ovulația are loc abia atunci când spermato-
zoizii nu mai sunt fertili. Așadar, spermatozoizii și 
ovulul nu se mai pot întâlni. Apariția unei sarcini 
este imposibilă.

Cea mai mare probabilitate de apariție a unei 
sarcini este în cele două zile înainte de ovulație. 
Totuși, momentul ovulației nu este predictibil. 
Aceasta poate apărea la începutul, la mijlocul sau 
la sfârșitul perioadei menstruale și variază foarte 
mult de la femeie la femeie. Din acest motiv, 
fiecare oră contează pentru administrarea pastilei 
de a doua zi.

Pentru a preveni ovulația, pastila de a doua zi 
trebuie administrată cât mai repede posibil după 
raportul sexual neprotejat! În cazul în care ovulația 
a avut deja loc, pastila de a doua zi nu mai este 
eficientă – apariția sarcinii este posibilă. Pastila de 
a doua zi nu întrerupe o sarcină existentă.

PASTILA DE A DOUA ZI

INFORMAȚII DE BAZĂ


