
Levonorgestrelum

Edukační materiál pro uživatelku přípravku ESCAPELLE 

1/  ZPŮSOB POUŽITÍ: Tabletu užijte co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od nechráněného 
pohlavního styku! ESCAPELLE je tím účinnější, čím dříve jej užijete! V případě, že jste v průběhu tří 
hodin po požití tablety zvracela nebo máte těžký průjem, musíte si zajistit další balení přípravku a co 
nejdříve užít novou tabletu.

2/  PŘÍPRAVEK NEUŽÍVEJTE, pokud již jste těhotná nebo pokud jste měla v minulosti alergickou reakci 
na levonorgestrel (účinná látka obsažená v ESCAPELLE) nebo na kteroukoli další složku přípravku 
uvedenou v příbalovém letáku. V takovýchto případech kontaktujte svého gynekologa. 

3/  NÁVŠTĚVA LÉKAŘE PŘED UŽITÍM ESCAPELLE JE NUTNÁ, pokud 
 • je Vám méně než 16 let, 
 •  užíváte léky, které mohou ovlivnit správný účinek léčiva (např. barbituráty, třezalka tečkovaná, 

cyklosporin, přípravky k léčbě epilepsie, tuberkulózy, plísňových onemocnění nebo HIV infekce), 
 •  máte poruchu funkce jater či onemocnění střeva 
 •  jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství či zánět vejcovodů. A dále v případě, že od 

nechráněného pohlavního styku uplynulo již více než 72 hodin nebo máte podezření, že už byste 
mohla být těhotná.

4/  PO UŽITÍ ESCAPELLE se doporučuje používat lokální bariérové metody (prezervativ) až do začátku 
dalšího menstruačního krvácení. Při dalším nechráněném styku v průběhu stejného menstruačního 
cyklu Vás ESCAPELLE již nemusí před nechtěným otěhotněním ochránit. Pokud užíváte antikoncepční 
pilulky, můžete pokračovat v jejich používání, tak jak jste zvyklá. 

5/  OPAKOVANÉ PODÁNÍ: ESCAPELLE je nouzové kontraceptivum, které by mělo být používáno pouze 
ve výjimečných situacích. Opakované podání se nedoporučuje. ESCAPELLE je méně účinný než jiné 
metody dlouhodobé antikoncepce a opakované podání v průběhu jednoho menstruačního cyklu může 
vést k poruchám cyklu a výskytu s tím spojených nepříjemností. Pokud potřebujete dlouhodobou 
metodu antikoncepce, obraťte se na svého gynekologa.

6/  ESCAPELLE Vás neochrání před sexuálně přenosnými nemocemi, to může zaručit pouze použití 
kondomu. 

7/  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Po použití ESCAPELLE se mohou vyskytnout nevolnosti, napětí  
v prsou, bolest hlavy, bolest v podbřišku a únava. Tyto nežádoucí účinky ustoupí během několika dní. 
Do dalšího menstruačního cyklu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění a i další menstruace 
může být jiná. Většina žen má následující menstruaci normální a v obvyklém čase, ale některé mají 
menstruaci později nebo dříve než normálně. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo 
je neobvykle slabá nebo naopak neobvykle silná, může se jednat o selhání této metody. V takovém 
případě a kdykoli, kdy máte podezření, že jste těhotná, kontaktujte neprodleně svého gynekologa.

8/  PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (podrobnosti  
o hlášení nežádoucích účinků, včetně formuláře pro hlášení naleznete na   
http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek). 

Připraveno ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Českou lékárnickou komorou.
Další Informace lze získat na adrese: 

Gedeon Richter Marketing ČR,s.r.o. Na Strži 65, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201 
e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz 
www.richtergedeon.cz, www.antikoncepce.com

Lékařský informační servis: 261 141 215

PŘED UŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Lék pro perorální podání.



Edukační materiál pro uživatelku přípravku POSTINOR-2

1/  ZPŮSOB POUŽITÍ: První tabletu užijte co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od nechráněného 
pohlavního styku! POSTINOR-2 je tím účinnější, čím dříve jej užijete. Druhou tabletu užijte 12 
hodin po první tabletě! V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití první nebo druhé tablety 
zvracela nebo máte těžký průjem, musíte si zajistit další balení přípravku a co nejdříve užít novou 
tabletu.

2/  PŘÍPRAVEK NEUŽÍVEJTE, pokud již jste těhotná nebo pokud jste měla v minulosti alergickou reakci 
na levonorgestrel (léčivá látka obsažená v POSTINOR-2) nebo na kteroukoli další složku přípravku 
uvedenou v příbalovém letáku. V takovýchto případech kontaktujte svého gynekologa. 

3/  NÁVŠTĚVA LÉKAŘE PŘED UŽITÍM POSTINOR-2 JE NUTNÁ, pokud 
 • je Vám méně než 16 let, 
 •  užíváte léky, které mohou ovlivnit správný účinek léčiva (např. barbituráty, třezalka tečkovaná, 

cyklosporin, přípravky k léčbě epilepsie, tuberkulózy, plísňových onemocnění nebo HIV infekce), 
 •  máte poruchu funkce jater či onemocnění střeva 
 •  jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství či zánět vejcovodů.  

A dále v případě, že od nechráněného pohlavního styku uplynulo již více než 72 hodin nebo máte 
podezření, že už byste mohla být těhotná.

4/  PO UŽITÍ POSTINOR-2 se doporučuje používat lokální bariérové metody (prezervativ) až do začátku 
dalšího menstruačního krvácení. Při dalším nechráněném styku v průběhu stejného menstruačního 
cyklu Vás POSTINOR-2 již nemusí před nechtěným otěhotněním ochránit. Pokud užíváte antikoncepční 
pilulky, můžete pokračovat v jejich používání tak, jak jste zvyklá. 

5/  OPAKOVANÉ PODÁNÍ: POSTINOR-2 je nouzové kontraceptivum, které by mělo být používáno pouze 
ve výjimečných situacích. Opakované podání se nedoporučuje. POSTINOR-2 je méně účinný než jiné 
metody dlouhodobé antikoncepce a opakované podání v průběhu jednoho menstruačního cyklu může 
vést k poruchám cyklu a výskytu s tím spojených nepříjemností. Pokud potřebujete dlouhodobou 
metodu antikoncepce, obraťte se na svého gynekologa.

6/  POSTINOR-2 Vás neochrání před sexuálně přenosnými nemocemi, to může zaručit pouze použití 
kondomu. 

7/  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Po použití POSTINOR-2 se mohou vyskytnout nevolnosti, napětí  
v prsou, bolest hlavy, bolest v podbřišku a únava. Tyto nežádoucí účinky ustoupí během několika dní. 
Do dalšího menstruačního cyklu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění a i další menstruace 
může být jiná. Většina žen má následující menstruaci normální a v obvyklém čase, ale některé mají 
menstruaci později nebo dříve než normálně. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo 
je neobvykle slabá nebo naopak neobvykle silná, může se jednat o selhání této metody. V takovém 
případě a kdykoli, kdy máte podezření, že jste těhotná, kontaktujte neprodleně svého gynekologa.

8/  PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (podrobnosti  
o hlášení nežádoucích účinků, včetně formuláře pro hlášení naleznete na   
http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek). 

Připraveno ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Českou lékárnickou komorou.
Další Informace lze získat na adrese: 
Gedeon Richter Marketing ČR,s.r.o. Na Strži 65, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201 

e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz, www.richtergedeon.cz, www.antikoncepce.com. 
Lékařský informační servis: 261 141 215

PŘED UŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Lék pro perorální podání.


