
 CONCEPTROL®

 Conceptrol контрацептивни глобули са ефективен и удобен метод за 
вагинална контрацепция, когато се използва според указанията.
 Conceptrol може да се употребява с кондом или самостоятелно.

 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ С КОНДОМ:
 1. Откъсва се една глобула от блистера и с помощта на палеца се отделят 
краищата от обвивката. С палеца и показалеца на двете ръце се хващат 
краищата и се дърпат надолу (виж илюстрацията). Conceptrol е готов за 
приложение.
 2. Най-малко 10 минути преди половия акт се поставя глобулата колкото се 
може по-дълбоко във влагалището. Най-добра протекция се осъществява, когато 
глобулата се постави близо до цервикса. (Виж Дозировка и приложение) 

 ВАЖНО: Изчакват се поне 10 минути след поставянето на глобулата, за да 
се получи добра дисперсия, необходима за контрацептивния ефект.

 ДЕЙСТВИЕ: спермицидно

 ВНИМАНИЕ: Да се пази извън обсега на деца.

 ВАЖНО:  Всяка глобула е опакована отделно. В случай, че глобулата е с 
нарушена опаковка, НЕ Я ИЗПОЛЗВАЙТЕ, а върнете цялата опаковка в аптеката, 
откъдето сте я купили.

 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: В случай, че бременността е медицински 
противопоказана, контрацептивният Ви режим трябва да бъде определен от 
лекар.
Conceptrol е ефективен метод за контрацепция. Няма продукт, който може да 
даде абсолютна гаранция срещу забременяване.

 СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: наблюдавани са редки случаи на парене 
или зачервяване на вагината или пениса. В такъв случай е необходимо 
преустановяване на употребата и консултация с лекар.

 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:
 Conceptrol се поставя във вагината най-малко 10 минути преди проникване 
на мъжкия полов член, за да се осигури добра дисперсия.
 Conceptrol осигурява протекция от 10 минути до 1 час след поставянето му. 
При повтаряне на половия акт се поставя нова глобула.
 Не се препоръчва вагинална промивка след употребата на Conceptrol; в 
случай, че желаете да направите това, изчакайте най-малко 6 часа след половия 
акт, за да не се попречи на контрацептивния ефект.

 Винаги дръжте под ръка резервна опаковка Conceptrol. 
 На всяка опаковка Conceptrol е отбелязан срока на годност.

 ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се при стайна температура. Да се 
избягва прекомерно затопляне (над 30oС).

 ОПАКОВКА: 5 глобули в една опаковка.
 ПРОИЗВОДИТЕЛ: CILAG LTD Schaffhausen, Швейцария.


