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Postinor® 1500 microgramas de levonorgestrel, comprimido. Indicado para contraceção de
emergência, a utilizar nas 72 horas que se seguem a uma relação sexual não protegida ou em caso
de falha de um método contracetivo. O comprimido deverá ser tomado assim que possível,
preferencialmente nas primeiras 12 horas, e não mais tarde que as 72 horas, após a relação sexual
não protegida. Contraindicado em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer
um dos excipientes. A contraceção de emergência é um método ocasional. Em caso algum
deve substituir um método contracetivo regular. A contraceção de emergência não previne
uma gravidez em todos os casos. Se houver uma incerteza do momento em que ocorreu a relação
sexual não protegida ou se a mulher tiver tido uma relação sexual não protegida há mais de
72 horas no mesmo ciclo menstrual, a conceção poderá ter ocorrido. O metabolismo do
levonorgestrel é aumentado pelo uso concomitante de indutores enzimáticos hepáticos.
Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia atentamente as informações da rotulagem e o
folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o médico ou
farmacêutico.

Farmacovigilância: Telf.: (+351) 239 098 368 | drugsafety.pt@gedeonrichter.eu
Pedidos informação médica: Telf.: (+351) 239 098 368 | medinfo.pt@gedeonrichter.eu
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a pílula do "Dia Seguinte"!

Como atua POSTINOR ?
®

Impedindo que os seus ovários libertem um óvulo e prevenindo
que o espermatozoide fertilize qualquer óvulo que já possa
ter sido libertado.
Postinor consiste na toma de uma única pílula para
prevenir uma gravidez não desejada até 72 horas após
uma relação sexual não protegida ou se o seu método
contracetivo habitual falhou.
®

A contraceção oral de emergência
afeta a menstruação?
Normalmente não.

O que fazer se tiver vómitos depois
de tomar POSTINOR ?
®

Se tiver vómitos nas três horas que se seguem à toma
do comprimido, deverá tomar outro compromido
imediatamente.

Estou a amamentar posso tomar
POSTINOR ?
®

Pode tomar Postinor® imediatamente após a amamentação
e evite amamentar até 8 horas após a toma do comprimido.
Poderá recolher o leite com uma bomba mamária para
administração futura.

Quando tomar Postinor?
Quando o preservativo se rompe ou se desloque.
Não se sente segura em relação ao sexo interrompido
e/ou método do calendário.
Teve alguma falha relacionada com o seu método contracetivo
habitual (esqueceu-se de tomar uma pílula ou vomitou 2 a 3 horas
depois de ter tomado a pílula ou teve alguma diarreia grave).

APENAS 1 POSTINOR

®

PÍLULA PARA EVITAR UMA
GRAVIDEZ INDESEJADA
Disponível em todas as farmácias
sem prescrição médica

Tomou concomitantemente outra medicação que poderá
reduzir a eficácia da sua pílula e está preocupada
com a possibilidade de engravidar.

Quanto mais cedo melhor, vá a uma
farmácia e tome POSTINOR num
espaço de tempo até 72 horas.
®

Quanto mais cedo tomar Postinor®, mais eficaz é a prevenção
da gravidez. Algumas mulheres chamam contraceção
de emergência, outras pílula do dia seguinte, o que não
implica ter de esperar pelo dia seguinte. Poderá tomar
Postinor® logo após a relação sexual ou até 72 horas depois
do seu método habitual ter falhado ou não ter utilizado
qualquer método contracetivo.

a pílula do "Dia Seguinte"!

