Tehokas
jälkiehkäisytabletti
– kaikille naisille
ilman reseptiä
ellaOne® on jälkiehkäisyvalmiste, joka on tarkoitettu
raskauden ehkäisyyn suojaamattoman yhdynnän jälkeen
tai jos ehkäisymenetelmä on pettänyt.
ellaOne® on otettava mahdollisimman pian suojaamattoman
yhdynnän jälkeen, mutta viimeistään 5 vuorokauden (120 tunnin) sisällä
suojaamattomasta yhdynnästä tai ehkäisyn pettämisestä.

ellaOne®-valmistetta on
helppo käyttää

ellaOne® vaikuttaa estämällä
tai viivästyttämällä ovulaatiota

Ota yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian
suojaamattoman yhdynnän jälkeen .

ellaOne®-valmisteen teho on paras, kun se otetaan
mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän
jälkeen 2.

Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa ellaOne®
-tabletin ottamisesta, tulee sinun ottaa uusi tabletti
mahdollisimman pian .

ellaOne® on hyvin siedetty
ellaOne® voi aiheuttaa ohimeneviä haitta
vaikutuksia, kuten päänsärky, pahoinvointi,
vatsakipu ja kivuliaat kuukautiset.
ellaOne® sopii kaikille hedelmällisessä iässä
oleville naisille, mukaan lukien nuoret .
ellaOne® ei vaikuta hedelmällisyyteesi
tulevaisuudessa .
ellaOne® sopii kaikille naisille painosta tai
painoideksistä riippumatta.

Jälkiehkäisy ei kuitenkaan estä raskautta kaikissa
tapauksissa. Jos ovulaation (eli munasolun irtoamisen)
ajankohta on hyvin lähellä suojaamatonta yhdyntää,
jälkiehkäisy ei tehoa. Koska ovulaation ajankohtaa
on vaikea ennustaa, jälkiehkäisytabletti tulisi aina
ottaa mahdollisimman pian, mielellään 24 tunnin
sisällä suojaamattomasta yhdynnästä.
Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä

- tehoa silloin kun sillä on eniten merkitystä

Jälkiehkäisy ei ole säännöllinen ehkäisymenetelmä
Se ei suojaa sukupuolitaudeilta eikä korvaa säännöllistä ehkäisymenetelmää 1.
Vain kondomi suojaa sukupuolitaudeilta 1 .
ellaOne®-valmisteen käyttö ei estä säännöllisen hormonaalisen
ehkäisyn käytön jatkamista, mutta valmiste saattaa heikentää
sen ehkäisytehoa .
Jälkiehkäisyn käytön jälkeisissä yhdynnöissä tulee käyttää
luotettavaa ehkäisymenetelmää seuraavien kuukautisten alkuun asti .

Käänny lääkärin
puoleen ja keskustele
sinulle sopivasta,
säännöllisestä
ehkäisymenetelmästä.

ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen kuukautiset voivat alkaa
muutamaa päivää aikaisemmin tai myöhemmin kuin tavallisesti .

Raskaus ja imetys
Raskaustesti pitää tehdä, jos joku seuraavista toteutuu:
kuukautiset ovat yli 7 vrk myöhässä kuukautiset ovat epätavallisen niukat tai runsaat
esiintyy raskausoireita (kuten vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai pahoinvointia).
Jos tulet raskaaksi käytettyäsi ellaOne® -valmistetta, ilmoita siitä raskausrekisteriin:
www.hra-preganancy-registry.com Kaikki kerätyt potilastiedot säilytetään nimettöminä.
Jos imettää, olisi hyvä pitää viikon tauko jälkiehkäisyn ottamisen jälkeen. Tänä aikana on suositeltavaa
käyttää rintapumppua maidonerityksen ylläpitämiseksi, mutta hävittää pumpattu maito.

Lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke
Lähteet

ellaOne®, 30 mg, kalvopäällysteinen tabletti.
Vaikuttava aine: ulipristaaliasetaatti. Raskauden ehkäisyyn. Yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian, viimeistään 120 tunnin (5 päivän)
kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä tai ehkäisymenetelmän pettämisestä, missä tahansa vaiheessa kuukautiskiertoa. Jos oksennat kolmen
tunnin kuluessa tabletin ottamisen jälkeen, ota toinen tabletti. Varmista lääkkeen sopivuus lääkäriltä tai apteekista jos sinulla on vaikea maksan
vajaatoiminta tai vaikea astma tai olet käyttänyt muita lääkkeitä edellisten 4 viikon aikana. Sisältää laktoosia. Ei raskauden aikana. Keskustele
lääkärin kanssa jos epäilet raskautta. Älä imetä viikkoon valmisteen käytön jälkeen. Käytä kondomeja seuraavien kuukautisten alkamiseen asti.
Yleiset haittavaikutukset: maha-suolikanavan oireet, mielialahäiriöt, päänsärky, heitehuimaus, lihas- ja selkäkipu, kivuliaat kuukautiset, lantiokipu, rintojen arkuus, väsymys. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista.Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Midsona Finland Oy.
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