
  RGD: 48986/E./1.
48946/H./1.

ПОСТИНОР® (POSTINOR®)
таблетки        ATC: G03A C03

Левоноргестрел е прогестаген, който потиска имплантацията на яйцеклетката 
в ендометриума, стимулира мотилитета на маточните тръби и увеличава 
вискозитета на цервикалния мукус. Приложен в средата на менструалния цикъл, 
може да потисне овулацията.

Активно вещество
Всяка таблетка съдържа 0.75 мг levonorgestrel. 
Помощно вещество: lactose.

Показания
За перорална контрацепция, предназначен изключително за жени, които 
имат редки и/или непланирани сексуални контакти. При жени, които имат по-
чести сексуални контакти, се препоръчва постоянна употреба на комбинирани 
контрацептивни средства.

Противопоказания
Бременност или съмнение за бременност, вагинално кръвотечение с неизяснен 
произход, заболявания на черния дроб и бъбреците, анамнестични данни за 
жълтеница по време на бременност, рак на гърдите, яйчниците и матката.

Дозировка и начин на приложение
До 1 час след полов акт трябва да се приеме 1 таблетка. 
В случай на повторни полови контакти, 8 часа след приемане на първата 
таблетка, допълнително трябва да се вземе още 1 таблетка. Обикновено се 
препоръчва месечно да се приемат 1-2 таблетки, но не повече от 4 таблетки.
В случай, че се налага по-честа употреба на препарата, трябва да се  приложи 
друг контрацептивен метод. 

Нежелани лекарствени реакции
Най-често срещаните нежелани реакции, които изчезват спонтанно, са гадене, 
извънредно кръвотечение или кръвотечение поради спиране на препарата, 
появяващо се 2-3 дни след употребата. 
В случай на продължително или профузно кървене се налага извършване на 
гинекологичен преглед. В редки случаи може да се появи напрежение в гърдите 
и главоболие. 

Лекарствени взаимодействия
Едновременното приложение с ампицилин, рифампицин, тетрациклини, 
хлорамфеникол, неомицин, сулфонамиди, барбитурати и фенилбутазон може да 
намали контрацептивния ефект на препарата,поради което трябва да се използва 
и допълнителен (нехормонален) контрацептивен метод.

Предупреждение
Изисква се повишено внимание при използване на препарата от лица с 
бронхиална астма, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, мигрена, 
епилепсия, нарушена бъбречна функция, захарен диабет, хиперлипидемия, 
депресия и персистиращ тромбофлебит, тромбоемболични заболявания и мозъчен 



кръвоизлив, или при анамнестични данни за тях.
При повръщане или диария се препоръчва използването на допълнителен 
(нехормонален) контрацептивен метод.

Съхранение
При стайна температура (15-30оС).

Опаковка
4 таблетки

Производител
Химически завод Гедеон Рихтер АД
Будапеща - Унгария


