
 

Dla pacjentki Dla osoby trzeciej 

Czy pac jentka skończyła 15 rok życia?  

Sugestia osobistego zgłoszenia się pacjentki  
celem wykonania wywiadu.	  	  

Lek OTC przeznaczony jest dla osób  
powyżej 15 roku życia. Nie Tak 

Czy pac jentka c ierpi na choroby wątroby?  

Tak Nie 

Preparat przeciwwskazany w przypadku  
ciężkich chorób wątroby. 

Czy pac jentka jest w ciąży?  

Tak Nie 

Odmowa wydania preparatu ze względu na brak 
skuteczności w przypadku ciąży. 

Jak dawno dosz ło do stosunku bez zabezpieczenia? 

Powyzej 5 dni (72 godz.) Mniej niż 5 dni temu (72 godz.) 

Czy pacjentka przyjmowa ła ś rodki  antykoncepcyjne po stosunku? 

Tak Nie 

Czy są to ś rodki  z lewonorgestre lem ? 

Tak 

Lek jest przeciwwskazany.  

Nie 

Lek jest przeciwwskazany ze względu na brak 
skuteczności powyżej 120 godzin po stosunku.  

Czy pacjentka chce zastosować  antykoncepcję  hormonalną? 

Nie Tak 

Propozycja udania się do lekarza ginekologa. Czy pacjentka przyjmowa ła już  ten lek? 

Tak Nie 

K iedy ostatnio lek  by ł p rzy jmowany? Czy pacjentka choruje na ciężką astmę? 

W bieżącym cyklu menstruacyjnym Powyżej miesiąca 

Czy po zażyciu  preparatu  wystąpi ły 
niepokojące ob jawy? 

Lek jest przeciwwskazany.  

Nie Tak 

Lek jest przeciwwskazany.  

Czy pacjentka przyjmuje lek i 
zwiększające pH żo łądka? 

Czy pacjentka przyjmuje inne leki? 

WYDANIE LEKU 

Dla kogo będzie  przeznaczony lek? 

PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA PODCZAS EKSPEDYCJI ANTYKONCEPCJI AWARYJNEJ OTC 

*Opracowane przez Zakład Farmacji Społecznej UJ CM na podstawie ChPL EllaOne 30mg ® 

Propozycja wykonania testu ciążowego. 

Propozycja udania się do lekarza ginekologa. 
 

Propozycja udania się do lekarza ginekologa. 

Bóle głowy, mdłości, bóle brzucha 
 i bolesne miesiączkowanie  

Nie 

Równoległe przyjmowanie prepartu  z IPP, antacida 
i antagonistami receptora H2 nie jest zalecane, ze 

względu na ryzyko zmniejszenia działania leku.  

Lek jest przeciwwskazany.  
Tak 

Tak 

Tak Jednoczesne stosowanie produktu z induktorami 
CYP3A4 nie jest zalecane (np. ziele dziurwca)                

ze względu na ryzyko interakcji. 

Nie 

Czy pacjentka prowadzi  samochód? 

Nie 

Tak 

Pacjentkę należy poinformować, aby nie prowadziła 
pojazdów mechanicznych ani obsługiwała użądzeń 
jeśli wystąpią objawy zawrotów głowy i senności 

Czy pacjentk a cierpi na nietolerancję  galaktozy, 
niedobór laktazy  lub zespół   

z łego wch łaniania  glukozy-galaktozy?  

Nie 

Tak 

Lek jest przeciwwskazany.  

Nie 

Czy pacjentka karmi p iers ią?  
Po przyjęciu produktu karmienie piersią nie jest 
zalecane przez jeden tydzień. W tym czasie 

zaleca się stymulację laktacji. 

Tak 


