גלולת "היום שאחרי" ,למניעת הריון לאחר מגע מיני
ללא אמצעי מניעה
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פוסטינור
הרכב:
הגלולה מכילה( Levonorgestrel 1.5mg :לבונורגסטרל  1.5מ"ג).
לחומרים בלתי פעילים בתרופה  -ראי סעיף .6
התרופה משווקת ללא מרשם לנשים ונערות מעל גיל  .14בנערות
מתחת לגיל  ,14התרופה משווקת עם מרשם רופא בלבד .אם התחלת
בטיפול ללא התייעצות ,פני לרופא בהקדם.
כרטיס מידע בטיחותי למטופלת:
בנוסף לעלון ,לתרופה פוסטינור קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופלת.
כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב ,שעליך לדעת ,לפני נטילת
פוסטינור ולאחריה ולפעול על פיו.
יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופלת ובעלון לצרכן בטרם נטילת התרופה.
יש לשמור את הכרטיס והעלון לעיון נוסף במידת הצורך.
קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה .עלון זה מכיל
מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פני אל הרופא או
אל הרוקח.

1)1למה מיועדת התרופה?

פוסטינור מיועד למניעת הריון עד  72שעות ( 3ימים) ממועד קיום מגע
מיני בלתי מתוכנן ללא אמצעי מניעה או לאחר אונס או כאשר קיים חשש
כי אמצעי המניעה שנלקחו אינם מספקים.
קבוצה תרפויטית :פרוגסטוגנים (הורמונים נשיים).
התרופה מיועדת כאמצעי חירום למניעת הריון כאשר היא ניטלת עד
 72שעות ( 3ימים) ממועד קיום המגע המיני הבלתי מוגן או כאשר
אמצעי המניעה השגרתיים שלך כשלו.
פוסטינור מכיל הורמון סינטטי הנקרא לבונורגסטרל.
כאשר הגלולה ניטלת על פי ההוראות ימנע הריון אצל כ 7 -מתוך  8נשים.
פוסטינור לא ימנע הריון בכל פעם ,ככל שנטילת פוסטינור תהיה
סמוכה יותר לקיום המגע המיני ,יעילות התרופה תהיה גבוהה יותר.
עדיף ליטול פוסטינור תוך  12שעות לאחר המגע המיני הבלתי מוגן
ולא להמתין ליום השלישי.
סבורים כי פוסטינור פועל על ידי:
•עצירת שחרור הביצית מהשחלה.
•מניעת הפרית הביצית על ידי הזרע לאחר שחרור הביצית.
פוסטינור מיועד למניעת הריון עד  72שעות ( 3ימים) ממועד קיום
המגע המיני הבלתי מוגן .פוסטינור אינו פועל אם הנך כבר בהריון.
פוסטינור לא ימנע הריון אם קיימת מגע מיני בלתי מוגן לאחר נטילתו.
פוסטינור אינו מיועד למשתמשות שטרם קיבלו את המחזור החודשי
הראשון (וסת).

2)2לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:

•את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל לבונורגסטרל או לכל אחד
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראי סעיף " :6מידע
נוסף").
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני השימוש בפוסטינור ,ספרי לרופא אם:
•הנך בהריון או חושבת שאת בהריון .התרופה אינה אפקטיבית במידה
והנך בהריון בעת נטילת התרופה .פוסטינור אינו גלולה להפסקת הריון.
•הנך עשויה להיות בהריון כאשר:
 -הווסת האחרונה איחרה ביותר מ 5 -ימים או שהיה דימום שונהמהרגיל.
 -קיימת מגע מיני לא מוגן נוסף לאחר נטילת פוסטינור (גם אםבמהלך אותו מחזור החודשי).
•הנך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

נהיגה ושימוש במכונות לאחר נטילת פוסטינור
לא נמצא שהשימוש בפוסטינור עלול לפגום בכושר הנהיגה אך במידה
ואת חשה עייפות או סחרחורת הימנעי מנהיגה וכן מהפעלת מכונות
מסוכנות עד שתופעות אלו יחלפו.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
הגלולה מכילה  142.5מ"ג לקטוז מונוהידרט.
אם נאמר לך ע"י רופא כי הנך סובלת מרגישות לסוכרים מסוימים ,יש
التركيب:
להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
يحتوي القرص على( Levonorgestrel 1.5mg :ليڤونورﭼيستريل  ١,٥ملغ).
للمواد الغير فعّالة في الدواء – أنظري البند .٦
3)3כיצד תשתמשי בתרופה?
ـوق بــدون وصفــة طبيّــة للنســاء وللفتيــات فــوق جيــل  ۱٤عا ًمــا.
יש להשתמש בתרופה בהתאם להוראות בעלון לצרכן או בהתאם هــذا الــدواء مسـ ّ
للفتيــات تحــت جيــل  ۱٤عا ًمــا ،يت ّــم تســويق الــدواء مــع وصفــة طبيّــة فقــط.
להוראות הרוקח.
إذا بــدأت بالعــاج بــدون استشــارة ،يجــب عليــك التوجــه إلــى طبيــب بأســرع
אם אינך בטוחה באשר לאופן השימוש התייעצי עם הרופא או הרוקח.
وقــت ممكــن.
שימוש בילדות ומתבגרות:
بطاقة معلومات سالمة للمتعالجة:
פוסטינור אינו מיועד למשתמשות שטרם קיבלו את המחזור החודשי باإلضافــة إلــى النشــرة ،يوجــد لــدواء پوســتينور بطاقــة معلومــات ســامة للمتعالجــة.
הראשון (וסת).
تحتــوي هــذه البطاقــة علــى معلومــات ســامة مهمــة ،التــي يتوجــب عليــك معرفتهــا قبــل
•קחי את גלולת פוסטינור מוקדם ככל האפשר ,עדיף תוך  12שעות تنــاول پوســتينور وبعــده ،والتصــرف بحســبها.
לאחר קיום המגע המיני הבלתי מוגן ,ולא יאוחר מ 72-שעות ( 3ימים) يجــب قــراءة بطاقــة معلومــات الســامة للمتعالجــة والنشــرة للمســتهلك بتمعّــن قبــل
לאחר המגע המיני הבלתי מוגן .ניתן לקחת פוסטינור בכל שלב במחזור تنــاول الــدواء .يجــب االحتفــاظ بالبطاقــة والنشــرة للمســتهلك للقــراءة بتمعّــن مــرة
החודשי ,בהנחה כי אינך בהריון או חושבת כי הנך בהריון.
أخــرى عنــد الحاجــة.
בהיעדר קו חציה ,אין לחצות .אין מידע בנוגע לכתישה/לעיסה ,יש לבלוע את اقــرأي النشــرة بتمعّــن حتــى نهايتهــا وذلــك قبــل البــدء باســتعمال الــدواء .تحتــوي هــذه
הגלולה שלמה עם מים.
النشــرة علــى معلومــات موجــزة عــن الــدواء .إذا كانــت لديــك أســئلة إضافيّــة فتوجّهــي
ي.
אל תדחי את לקיחת פוסטינור .גלולה זו פועלת טוב יותר באם נלקחת إلــى الطبيــب أو إلــى الصيدلـ ّ
מוקדם ככל האפשר לאחר קיום המגע המיני הבלתי מוגן.
•במידה והנך נוטלת אחת מהתרופות אשר מונעות מפוסטינור לעבוד ١)١ل َم أع ّد الدواء؟
ي
כראוי (ראי פרק "לפני השימוש בתרופה" סעיף "תגובות בין תרופתיות") پوســتينور معـ ّد لمنــع الحمــل حتــى  ٧٢ســاعة ( ٣أيــام) مــن لحظــة القيــام باتصــال جنسـ ّ
או נטלת אחת מהתרופות הללו בארבעת השבועות האחרונים ,פוסטינור غيــر مخطــط بــدون وســائل منــع حمــل أو بعــد حالــة اغتصــاب أو عنــد وجــود شــك بــأنّ
עלול להיות פחות מתאים עבורך .ייתכן והרופא יציע לך אמצעי חירום وســائل الحمــل التــي تـ ّم اســتعمالها ليســت كافيــة.
אחר למניעת הריון שאינו הורמונלי (התקן תוך רחמי מנחושת) .במידה المجموعة العالجيّة :بروجستيرونات (هورمونات نسائيّة).
ואופציה זו אינה רלוונטית או במידה ואינך יכולה לגשת מיידית לרופא
الــدواء معـ ّد كوســيلة طارئــة لمنــع الحمــل عندمــا يتــم تناولــه حتــى  ٧٢ســاعة ( ٣أيــام)
ניתן לקחת מנה כפולה של פוסטינור.
•במידה והנך משתמשת באמצעי מניעה שיגרתי כגון גלולות למניעת مــن لحظــة القيــام باالتصــال الجنسـ ّي الغيــر محمــي أو عندمــا تفشــل وســائل منــع الحمــل
االعتياديــة الخاصــة بــك.
הריון ,עלייך להמשיך ליטול את הגלולות בזמן הרגיל.
במידה וקיימת מגע מיני לא מוגן נוסף לאחר נטילת פוסטינור (גם אם يحتوي پوستينور على هورمون اصطناعي يُدعى ليڤونورﭼيستريل.
במהלך אותו מחזור החודשי) הגלולה לא תגן עלייך מפני הריון וקיים عندمــا يتــم تنــاول القــرص بحســب التعليمــات فإنــه يمنــع حــدوث حمــل لــدى مــا
يقــارب  ٧نســاء مــن بيــن .٨
סיכון להרות.
پوســتينور ال يمنــع الحمــل فــي كل مــرّ ة ،فكلمــا كان وقــت تنــاول پوســتينور قريبًــا أكثــر مــن
מה לעשות במידה והקאת?
لحظــة القيــام باتصــال جنسـ ّي ،فــإنّ نجاعــة الــدواء تكــون أكبــر.
אם הקאת במהלך  3שעות מעת נטילת הגלולה ,עליך לקחת גלולה
ي الغيــر
נוספת .עלייך לפנות מיד לצורך התייעצות לרוקח או לרופא על מנת مــن المفضــل تنــاول پوســتينور خــال  ١٢ســاعة بعــد االتصــال الجنســ ّ
ي وعــدم االنتظــار لليــوم الثالــث.
محمــ ّ
ליטול גלולה נוספת.
يُعتقد أنّ پوستينور يعمل بواسطة:
לאחר נטילת פוסטינור
•إيقاف تحرير البويضة من المبيض.
לאחר נטילת פוסטינור אם ברצונך לקיים יחסי מין ואינך נוטלת גלולות ,עליך
ي بعد تحرير البويضة.
•منع إخصاب البويضة بواسطة الحيوان المنو ّ
להשתמש באמצעי מניעה מכני כגון קונדום או דיאפרגמה עד למחזור החודשי پوس��تينور معــ ّد لمنــع الحمــل حتــى  ٧٢ســاعة ( ٣أيــام) مــن لحظــة القيــام باتصــال
הבא שלך ,וזאת מכיוון שנטילת פוסטינור אינה מגנה מפני מגע מיני בלתי מוגן جنس ـ ّي غيــر محم ـ ّي .پوســتينور ال يعمــل إذا كنــت أصــا حامـ ًـا .پوســتينور لــن يمنــع
נוסף טרם קבלת הווסת.
حــدوث حمــل إذا أقمــت اتصــاال جنس ـيًا غيــر محم ـ ّي بعــد تناولــه.
כשלושה שבועות לאחר נטילת הגלולה מומלץ לפנות לרופא נשים על מנת پوســتينور ليــس معــدًا لالســتعمال لمــن لــم يتلقيــن بعــد الــدورة الشــهريّة األولــى
לוודא כי אינך בהריון .אם הווסת מאחרת ביותר מ 5-ימים ,או אם הווסת (الطمــث).
קלה או כבדה מהרגיל ,פני לרופא מוקדם ככל האפשר .אם הנך בהריון על
٢)٢قبل استعمال الدواء
אף השימוש בתרופה ,פני לרופא.
يُمنع استعمال الدواء إذا:
רופא הנשים שלך ימליץ לך לגבי אמצעי מניעה לטווח ארוך אשר יעילים
יותר למניעת הריון.
ســة للمــادة الفعّالــة ليڤونورﭼيســتريل أو ألحــد المركبّــات األخــرى التــي
•كنــت حسا ّ
אם המשכת בשימוש בגלולות למניעת הריון ולא קיבלת וסת לאחר סיום
يحتويهــا الــدواء (أنظــري البنــد “ :٦معلومــات إضافيّــة”).
לקיחת החפיסה ,פני לרופא כדי לוודא שאינך בהריון.
تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:
קבלת המחזור לאחר נטילת פוסטינור
לאחר נטילת פוסטינור בדרך כלל הווסת הבאה מתחילה בתאריך قبل استعمال پوستينور ،أخبري الطبيب إذا:
המיועד ,אך לעיתים הווסת תגיע מוקדם או מאוחר יותר מהצפוי .אם •كنــت حام ـاً أو تظنيــن أنــك حامــل .هــذا الــدواء ليــس فعــاال إذا كنــت حام ـاً أثنــاء
صــا إلنهــاء الحمــل.
تنــاول الــدواء .پوســتينور ليــس قر ً
הווסת מאחרת ביותר מ 5-ימים או אם הדימום שונה מהרגיל או הנך
חושבת שאת עלולה להיות בהריון ,עלייך לבדוק אם הנך בהריון באמצעות •قد تكونين حامالً عندما:
 -تتأخــر الــدورة الشــهرية لديــك أكثــر مــن  ٥أيــام أو إذا كان نزيــف مختلــفבדיקת הריון.
عــن المعتــاد.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
ً
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למרות שלא קיימים דיווחים על תופעות לוואי חמורות לאחר נטילת מספר
(حتــى إن كان ذلــك خــال نفــس الــدورة الشــهرية).
גלולות בו זמנית ,יתכן ויהיו לך בחילות ,הקאות או דימום וגינאלי .עליך
להתייעץ עם הרוקח או הרופא ,במיוחד אם הנך מקיאה ,כי יתכן והגלולה •تكونين حساسة لطعام معين أو لدواء معين.
الفتيات الصغار والمراهقات:
לא פעלה כראוי.
אם בטעות ילד בלע מן התרופה ,פני מיד לרופא או לחדר מיון של בית إذا أنــت تحــت جيــل  ۱٤عا ًمــا ،مــن الضــروري التوجــه إلــى الطبيــب إلرشــادك
بخصــوص اســتعمال وســائل طارئــة لمنــع الحمــل.
החולים והביאי אריזת התרופה איתך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטלת پوستينور غير موصى باستعماله في الحاالت التالية:
ـرض فــي األمعــاء الدقيقــة (مثــل مــرض كــرون) الــذي يؤثــر
•كنــت تعانيــن مــن مـ ٍ
תרופה .הרכיבי משקפיים אם הנך זקוקה להם.
علــى امتصــاص الــدواء.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בגלולה ,היוועצי ברופא או ברוקח.
•كنت تعانين من اضطراب شديد في وظيفة الكبد.
•إذا حملت في السابق خارج الرحم (عندما يتطور الطفل خارج الرحم).
4)4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בפוסטינור עלול לגרום לתופעות לוואי לחלק •إذا عانيت في السابق من التهاب في أنابيب ڤالوب.
מהמשתמשות .אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא حمــل خــارج الرحــم فــي الســابق أو التهــاب فــي أنابيــب ڤالــوب يزيــد الخطــر لحــدوث
حمــل آخــر خــارج الرحــم.
תסבלי מאף אחת מהן.
قــد يق��رر الطبي��ب ب��أنّ پوستــينور غيـ�ر مالئــم ل��ك أو بأــنّ وسيــلة منــع حمــل طارئــة
תופעות לוואי שכיחות מאוד (יופיעו אצל יותר ממשתמשת אחת מתוך :)10
أخــرى أفضــل لــك.
•תחושת בחילה.
بالنســبة لكافــة النســاء ،يجــب تنــاول وســائل منــع حمــل طارئــة أســرع مــا يمكــن بعــد
•דימומים חריגים עד לקבלת המחזור.
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•כאב בבטן התחתונה.
هنالـ�ك بعـ�ض األدلـ�ة علـ�ى أن پوسـ�تينور هـ�و أقـ�ل فعاليـ�ة لـ�دى النسـ�اء مـ�ع BMI
•עייפות.
(مؤشــر كتلــة الجســم) مرتفــع ،ولكــن المعلومــات محــدودة وغيــر قاطعــة .لذلــك،
•כאב ראש.
يوصــى بپوســتينور لجميــع النســاء بــدون عالقــة بـــ .BMI
תופעות לוואי שכיחות (יופיעו אצל עד משתמשת אחת מתוך :)10
يجــب استشــارة الطبيــب إذا كنــت قلقــة بالنســبة للمشــاكل التــي ممكــن أن تحــدث أثنــاء
•הקאה .ראי הנחיות בפסקה "מה לעשות במידה והקאת?" (סעיף .)3
تنــاول وســائل منــع حمــل طارئــة.
•שינויים בווסת .אצל רוב הנשים בדרך כלל הווסת הבאה מתחילה בתאריך
המיועד ,אך לעיתים הווסת תגיע מוקדם או מאוחר יותר מהצפוי .ייתכן إذا كنت قلقة من حدوث أمراض جنسيّة معدية:
כי תחווי דימום חריג או כתם דם עד הווסת הבאה .אם הווסת מאחרת إذا لــم يتــم اســتخدام الواقــي الذكــري (أو فــي حالــة تمــزق الواقــي الذكــري أو ســقوطه)
ي ،هنــاك خطــر اإلصابــة بأمــراض جنس ـيّة أو ڤيــروس نقــص
ביותר מ 5-ימים או אם הווסת קלה או כבדה מהרגיל ,פני לרופא מוקדם أثنــاء االتصــال الجنس ـ ّ
المناعــة البشــرية (.)HIV
ככל האפשר.
القــرص ال يحمــي مــن األمــراض الجنسـيّة المعديــة ،فقــط الواقــي الذكــري بإمكانــه فعــل
•רגישות בשדיים ,שלשול ,סחרחורת לאחר נטילת הגלולה.
תופעות לוואי נדירות מאוד (יופיעו אצל עד משתמשת אחת מתוך ذلــك .يجــب استشــارة الطبيــب أو الصيدلــي إذا كنــت قلقــة بشــأن العــدوى.
ـرا أدويــة أخــرى ،بمــا فــي ذلــك األدويــة بــدون
إذا كنــت تتناوليــن ،أو تناولــت مؤ ّخـ ً
:)10,000
ي بذلــك .وبشــكل
כאב בטן ,פריחה ,חבורות אדומות בעור ( ,)urticariaגרד ,נפיחות وصفــة طبّيــة والمك ّمــات الغذائيّــة ،فأخبــري الطبيــب أو الصيدلــ ّ
خــاصّ  ،يجــب إخبــار الطبيــب أو الصيدلــي إذا كنــت تتناوليــن أو إذا تناولــت فــي
בפנים ,כאב באגן הירכיים ,כאבי מחזור.
األســابيع األربعــة األخيــرة واحــد مــن األدويــة المذكــورة أدنــاه .قــد يكــون پوســتينور
דיווח על תופעות לוואי
ألنّ
هــذه األدويــة ممكــن أن تضــر بنجاعة پوســتينور:
مالئ ًمــا بصــورة أقــل بالنســبة لــك،
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על •الباربيتــورات أو أدويــة أخــرى لعــاج الصــرع (مثــل :پريميــدون ،فينيتوئيــن
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית
وكاربامازيپيــن)
של אתר משרד הבריאות ( )www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון •أدوية لعالج السّل (مثل :ريفامپيسين وريفابوتين)
לדיווח על תופעות לוואי ,או ע"י כניסה לקישור:
•أدوية لعالج اإليدز (مثل ،ريتوناڤير ،إيفاڤيرينز)
• https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.أدوية لعالج عدوى فطريّة (مثل :ﭼريسيوفولڤين)
• aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.ilأدوية نباتيّة التي تحتوي على ( St. John’s wortهيپيريكوم)
ניתן לדווח גם לדוא"לsafety@trima.co.il :
فــي حــال تناولــت واحــد مــن هــذه األدويــة ،مــن المحتمــل أن يقتــرح الطبيــب عليــك
ي مــن النحــاس) .فــي
وســائل منــع حمــل طارئــة غيــر هورمونيــة (مانــع حمــل رحم ـ ّ
5)5איך לאחסן את התרופה?
ـورا إلــى
حــال كانــت هــذه اإلمكانيــة غيــر واردة أو فــي حــال لــم يكــن بإمكانــك التوجــه فـ ً
•מנעי הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ الطبيــب ،يمكــن تنــاول جرعــة مضاعفــة مــن پوســتينور.
להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעי הרעלה .אל תגרמי إذا كنــت بحاجــة الستشــارة إضافيّــة بالنســبة للجرعــة المناســبة لــك ،توجهــي إلــى
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
ي.
الطبيــب أو إلــى الصيدلــ ّ
•אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה ( (exp. dateהמופיע استشــيري الطبيــب بأســرع وقــت ممكــن بعــد تنــاول القــرص الســتبعاد وجــود حمــل
על גבי האריזה/הבליסטר .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של وكذل��ك بخصـ�وص وســائل من��ع حم��ل اعتياديــة وأكثــر نجاعــة فــي منــع الحمــل.
אותו חודש.
پوستينور ممكن أن يؤثر على الدواء:
•יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על  ,25°Cבאריזה המקורית על •سيكلوسپورين (دواء يُثبط جهاز المناعة).
מנת להגן מאור.
وتيرة االستعمال:
يجــب اســتعمال پوســتينور فقــط فــي حالــة طــوارئ وليــس كوســيلة اعتياديــة لمنــع
6)6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל  Levonorgestrelהתרופה מכילה גם חומרים الحمــل.
اســتعمال پوســتينور أكثــر مــن مــرّ ة واحــدة خــال الــدورة الشــهريّة ممكــن أن يــؤدي
בלתי פעילים:
 Potato starch, maize starch, colloidal silica anhydrous,إلــى اضطرابــات فــي الطمــث.
 magnesium stearate, talc and lactose monohydrate.پوســتينور ليــس ناجعًــا كوســيلة منــع حمــل اعتياديــة .استشــيري الطبيــب بالنســبة
لوســائل منــع حمــل اعتياديــة األكثــر نجاعــة فــي منــع الحمــل.
הגלולה מכילה  142.5מ"ג לקטוז מונוהידרט.
استعمال الدواء والغذاء:
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? כל אריזה מכילה גלולה אחת,
ليس معروفًا تأثير الطعام على امتصاص الدواء.
עגולה ולבנה.
الحمل ،اإلرضاع والخصوبة:
בעל הרישום :תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ ,מעברות
إذا كنــت مرضعــة ،تظنيــن أنــك حامــل أو تخططيــن أن تحملــي ،يجــب استشــارة
 ,4023000ישראל
الطبيــب قبــل تنــاول الــدواء.
יצרן :גדעון ריכטר בע"מ ,בודפשט ,הונגריה
الحمل
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך :אוגוסט  2017ועודכן يُمنــع اســتعمال الــدواء إذا كنــت حام ـاً .إذا حملــت بالرغــم مــن تنــاول الــدواء ،مــن
בהתאם להוראות משרד הבריאות בפברואר .2019
ـررا للجنيــن
المهــم التوجــه إلــى الطبيــب .ال توجــد أدلــة علــى أنّ پوســتينور يُســبب ضـ ً
מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
ولتطــوره ،عنــد تنــاول پوســتينور بحســب التعليمــات .بالرغــم مــن ذلــك ،مــن الممكــن
أن يرغــب الطبيــب بالتأكــد مــن أنّ الحمــل ليــس خــارج الرحــم ،خاصــة إذا كنــت تعانيــن
134-46-31286-00
مــن آالم بطــن حــادّة بعــد تنــاول القــرص أو إذا حملــت فــي الســابق خــارج الرحــم ،أو
إذا اجتــزت عمليــة فــي أنابيــب ڤالــوب أو عانيــت مــن التهــاب فــي حــوض األفخــاذ.
اإلرضاع
ـورا بعــد
المــادة الفعّالــة فــي الــدواء تُفــرز إلــى حليــب األم .يوصــى بتنــاول الــدواء فـ ً
اإلرضــاع واالمتنــاع عــن اإلرضــاع لمــدة  ٨ســاعات بعــد تنــاول القــرص (يوصــى
بشــفط الحليــب بواســطة مضخــة حليــب ورميــه).
الخصوبة
يزيــد پوســتينور مــن خطــر حــدوث اضطرابــات فــي الــدورة الشــهريّة التــي ممكــن أن
تــؤدي إلــى تأخيــر أو اســتباق اإلباضــة .هــذه التغييــرات ممكــن أن تــؤدي إلــى تغيــر فــي
أوقــات الخصوبــة .فــي كل حالــة ،ال توجــد معلومــات بخصــوص تأثيــر الخصوبــة علــى
المــدى الطويــل .بعــد تنــاول پوســتينور ،مــن المتوقــع عــودة ســريعة لحالــة الخصوبــة
العاديــة ،ولذلــك يجــب البــدء أو االســتمرار فــي تنــاول اعتيــادي لوســائل منــع الحمــل
قريبًــا قــدر اإلمــكان مــن تنــاول پوســتينور.
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ילדות ומתבגרות:
אם הנך מתחת לגיל  ,14הכרח שתפני לרופא על מנת שיורה לך על
שימוש באמצעי חירום למניעת הריון.
פוסטינור אינו מומלץ לשימוש במקרים הבאים:
•הנך סובלת ממחלה במעי הדק (כגון מחלת קרוהן) הפוגעת בספיגת
התרופה.
•הנך סובלת מהפרעה חמורה בתפקוד הכבד.
•הרית בעבר הריון חוץ-רחמי (כאשר התינוק מתפתח מחוץ לרחם).
•סבלת בעבר מדלקת בחצוצרות.
הריון חוץ רחמי בעבר או דלקת בחצוצרות מגדיל את הסיכון להריון חוץ
רחמי נוסף.
הרופא עשוי להחליט כי פוסטינור אינו מתאים עבורך או שאמצעי חירום
אחר למניעת הריון טוב יותר בשבילך.
עבור כל הנשים ,יש ליטול אמצעי חירום למניעת הריון מוקדם ככל
האפשר לאחר קיום מגע מיני בלתי מוגן .ישנן מספר עדויות שפוסטינור
פחות יעיל בנשים עם ( BMIאינדקס מסת הגוף) גבוה ,אך המידע מוגבל
ואינו חד משמעי .לכן פוסטינור מומלץ לכל הנשים ללא תלות ב.BMI -
יש להיוועץ ברופא במידה והנך חוששת לגבי בעיות העלולות להתרחש
בעת נטילת אמצעי חירום למניעת הריון.
אם הנך חוששת ממחלות מין מדבקות:
במידה ולא נעשה שימוש בקונדום (או במקרה שהקונדום נקרע או נפל)
במהלך המגע מיני קיים סיכון להידבק במחלות מין או בווירוס ה.HIV-
הגלולה אינה מגנה מפני מחלות מין מדבקות ,רק קונדום מגן מפניהן .יש
להיוועץ ברופא ,או ברוקח במידה והנך חוששת מהדבקות.
אם את לוקחת ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות
ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספרי על כך לרופא או לרוקח .במיוחד יש
ליידע את הרופא או הרוקח אם את לוקחת או לקחת בארבעת השבועות
האחרונים אחת מהתרופות המפורטות מטה .פוסטינור עלול להיות פחות
מתאים עבורך ,מכיון שתרופות אלה עלולות לפגום ביעילות פוסטינור:
•ברביטורטים או תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה (כגון :פרימידון,
פניטואין וקרבמזפין)
•תרופות לטיפול בשחפת (כגון :ריפאמפיצין וריפאבוטין)
•תרופות לטיפול באיידס (כגון :ריטונאביר ,אפאוירנז)
•תרופות לטיפול בזיהום פטרייתי (כגון :גריזופולבין)
•תרופות צמחיות המכילות ( St. John’s wortהיפריקום)
במידה ונטלת אחת מהן ,ייתכן והרופא יציע לך אמצעי חירום אחר
למניעת הריון שאינו הורמונלי (התקן תוך רחמי מנחושת) .במידה
ואופציה זו אינה רלוונטית או במידה ואינך יכולה לגשת מיידית לרופא,
ניתן לקחת מנה כפולה של פוסטינור.
אם את זקוקה לייעוץ נוסף בנוגע למינון הרלוונטי עבורך ,פני לרופא או
לרוקח.
התייעצי עם הרופא בהקדם האפשרי אחרי נטילת הגלולה לצורך שלילת
הריון וכן ביחס לאמצעי מניעה שגרתיים ויעילים יותר במניעת הריון.
פוסטינור עלול להשפיע על התרופה:
•ציקלוספורין (תרופה המדכאת את המערכת החיסונית).
תדירות השימוש:
יש להשתמש בפוסטינור רק במצב חירום ולא כאמצעי שיגרתי למניעת
הריון.
שימוש בפוסטינור יותר מפעם אחת במהלך המחזור החודשי עלול לגרום
לשיבושים בווסת.
פוסטינור אינו יעיל כמו אמצעי מניעה שיגרתי למניעת הריון .התייעצי
עם הרופא ביחס לאמצעי מניעה שגרתיים היעילים יותר במניעת הריון.
שימוש בתרופה ומזון:
לא ידועה השפעה של מזון על ספיגת התרופה.
הריון ,הנקה ופוריות:
אם הנך מניקה ,חושבת שהנך בהריון או מתכננת הריון יש להיוועץ עם
הרופא טרם נטילת התרופה.
הריון
אין להשתמש בתרופה אם הנך בהריון .במידה והרית למרות נטילת
התרופה חשוב שתפני לרופא .אין עדות לכך שפוסטינור פוגע בעובר
ובהתפתחותו בנטילת פוסטינור לפי ההוראות .למרות זאת יתכן והרופא
ירצה לוודא כי ההריון אינו חוץ-רחמי ,במיוחד אם הנך סובלת מכאבי בטן
חריפים לאחר נטילת הגלולה או הרית בעבר בהריון חוץ-רחמי ,או עברת
ניתוח בחצוצרות או סבלת מדלקת באגן הירכיים.
הנקה
החומר הפעיל בתרופה מופרש לחלב אם .מומלץ ליטול את התרופה
מיד לאחר הנקה ולהימנע מהנקה במשך  8שעות לאחר נטילת הגלולה
(מומלץ לשאוב את החלב באמצעות משאבת חלב ולשפוך אותו).
פוריות
פוסטינור מעלה את הסיכון להפרעות במחזור החודשי העלול לגרום
לאיחור או הקדמה של הביוץ .שינויים אלה עלולים לגרום לשינוי בזמני
הפוריות .בכל אופן ,אין מידע בנוגע להשפעה על הפוריות לטווח הארוך.
לאחר נטילת פוסטינור ,צפוייה חזרה מהירה למצב הרגיל של פוריות,
ולכן יש להתחיל או להמשיך בנטילה שגרתית של אמצעי מניעת הריון
בסמוך ככל האפשר לנטילת פוסטינור.
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٣)٣كيف تستعملين الدواء؟

ســب التعليمــات فــي النشــرة للمســتهلك أو بحســب تعليمــات
يجــب اســتعمال الــدواء ح َ
ي.
الصيدلـ� ّ
ّ
ي إذا لــم تكونــي متأكــدة بخصــوص
يجــب عليــك الفحــص مــع الطبيــب أو الصيدلــ ّ
طريقــة االســتعمال.
االستعمال للفتيات الصغار والمراهقات:
پوســتينور ليــس معــدّا لالســتعمال لمــن لــم يتلقيــن بعــد الــدورة الشــهريّة األولــى
(الطمــث).
ـرا قــدر اإلمــكان ،مــن المفضــل  ١٢ســاعة بعــد القيــام
•خــذي قــرص پوســتينور مبكـ ً
ي ،وفــي موعــد أقصــاه  ٧٢ســاعة ( ٣أيــام) بعــد االتصــال
ي غيــر محمـ ّ
باتصــال جنسـ ّ
ي .يمكــن تنــاول پوســتينور فــي كل مرحلــة مــن الــدورة
ي الغيــر محمــ ّ
الجنســ ّ
الشــهريّة ،علــى افتــراض أنــك لســت حامـ ًـا أو تظنيــن بأنــك حامــل.
ـرا لعــدم وجــود خــط شــطر ،يُمنــع شــطر القــرص .ال توجــد معلومــات بخصــوص
نظـ ً
ً
ي تنــاول
ســحق/مضغ القــرص ،يجــب بلــع القــرص
كامــا مــع مــاء .ال تؤجلــ ّ
ـرا قــدر اإلمــكان بعــد
پوســتينور .يعمــل هــذا القــرص بشــكل أفضــل إذا تـ ّم تناولــه مبكـ ً
ي.
ي غيــر محمــ ّ
القيــام باتصــال جنســ ّ
•إذا كنــت تتناوليــن أحــد األدويــة التــي تمنــع پوســتينور مــن العمــل كمــا ينبغــي
(أنظــري الفصــل "قبــل اســتعمال الــدواء" البنــد "تفاعــات بيــن األدويــة") أو إذا
تناولــت أحــد األدويــة التاليــة فــي األســابيع األربعــة األخيــرة ،قــد يكــون پوســتينور
مالئ ًمــا بصــورة أقــل بالنســبة لــك .مــن المحتمــل أن يقتــرح الطبيــب عليــك وســائل
ي مــن النحــاس) .فــي حــال
منــع حمــل طارئــة غيــر هورمونيــة (مانــع حمــل رحم ـ ّ
ـورا إلــى
كانــت هــذه اإلمكانيــة غيــر واردة أو فــي حــال لــم يكــن بإمكانــك التوجــه فـ ً
الطبيــب ،يمكــن تنــاول جرعــة مضاعفــة مــن پوســتينور.
•إذا كنــت تتناوليــن وســائل منــع حمــل اعتياديــة مثــل حبــوب منــع الحمــل ،يجــب عليــك
االســتمرار فــي تنــاول الحبــوب فــي وقتهــا المعتاد.
ي بعــد تنــاول پوســتينور (حتــى إن كان
ي إضاف ـ ّ
إذا أقمــت اتصــاال جنس ـيًا غيــر محم ـ ّ
ذلــك خــال نفــس الــدورة الشــهرية) لــن يحميــك قــرص پوســتينور مــن الحمــل وهنالــك
خطــر حــدوث حمــل.
ماذا يجب عليك أن تفعلي إذا تقيأت؟
إذا تقيــأت خــال  ٣ســاعات مــن لحظــة تنــاول قــرص پوســتينور ،يجــب عليــك تنــاول
فــورا الستشــارة الصيدلــي أو الطبيــب مــن أجــل
صــا آخــر .يجــب عليــك التوجــه
قر ً
ً
تنــاول القــرص اإلضافــي.
بعد تناول پوستينور
إذا كنــت ترغبيــن بعــد تنــاول پوســتينور بممارســة عالقــة جنس ـيّة وأنــت ال تتناوليــن
حب��وب من��ع حمــل ،يجــب عليــك اســتعمال وســيلة منــع حمــل آليــة مثــل الواقــي الذكــري
(الكونــدوم) أو العــازل األنثــوي (ديافراچمــا) حتــى موعــد الــدورة الشــهرية التاليــة
ي غيــر محمــي آخــر قبــل
ي مــن اتصــال جنســ ّ
لديــك ،وذلــك ألنّ پوســتينور ال يحمــ ّ
تلقــي الــدورة الشــهرية.
بعــد تقريبًــا  ٣أســابيع مــن تنــاول القــرص ،يوصــى بالتوجــه إلــى طبيــب نســاء للتأكــد
مــن أنــك لســت حام ـاً .إذا تأخــرت الــدورة الشــهريّة أكثــر مــن  ٥أيــام ،أو إذا كانــت
الــدورة الشــهريّة أخــف أو أقــوى مــن المعتــاد ،توجهــي إلــى الطبيــب بأســرع وقــت
ممكــن .إذا كنــت حام ـاً بالرغــم مــن اســتعمال الــدواء ،توجهــي إلــى الطبيــب.
طبيــب النســاء الخــاص بــك ســيوصي لــك بخصــوص وســائل منــع حمــل للمــدى الطويــل
التــي هــي أكثــر نجاعــة لمنــع الحمــل.
إذا اســتمريت فــي اســتعمال حبــوب لمنــع الحمــل ولــم تظهــر الــدورة الشــهريّة بعــد انتهــاء
تنــاول العلبــة ،توجهــي إلــى الطبيــب للتأكــد مــن أنــك لســت حام ـاً.
تلقي الدورة الشهريّة بعد تناول پوستينور
بعــد تنــاول پوســتينور تبــدأ الــدورة الشــهرية عــادة فــي التاريــخ ال ُمح ـدّد ،لكــن أحيانًــا
تظهــر الــدورة الشــهريّة قبــل أو بعــد التاريــخ المتوقــع .إذا تأخــرت الــدورة الشــهريّة
أكثــر مــن  ٥أيــام أو إذا كان النــزف مختلفًــا عــن المعتــاد أو إذا كنــت تظنيــن أنــك ممكــن
أن تكونــي حام ـاً ،يجــب عليــك الفحــص إذا كنــت حام ـاً بواســطة فحــص حمــل.
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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו1986-

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضَرات) – ١٩٨٦
ي بدون وسائل منع حمل
قرص "اليوم التالي" ،لمنع الحمل بعد إتصال جنس ّ
ُسوق الدواء بدون وصفة طبيب
ي ّ

السياقة واستعمال الماكينات بعد تناول پوستينور
ـررا فــي القــدرة علــى الســياقة
لــم يتبيــن أن اســتعمال پوســتينور ممكــن أن يُس ـبّب ضـ ً
لكــن إذا شــعرت بتعــب أو دوار امتنعــي عــن الســياقة وكذلــك عــن تشــغيل ماكينــات
خطــرة حتــى زوال هــذه األعــراض.
معلومات مهمة عن قسم من مركبّات الدواء
يحتوي القرص على  ١٤٢,٥ملغ الكتوز مونوهيدرات.
إذا قيــل لــك مــن قِبــل الطبيــب بأنــك تعانيــن مــن حساس ـيّة لســكريات معينــة ،فيجــب
استشــارة الطبيــب قبــل تنــاول الــدواء.
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