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Ulipristal
(ue' li pristal) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ulipristal, korunmasız cinsel ilişkiden sonra hamileliği önlemek için kullanılır (herhangi bir doğum kontrol 
yöntemi olmadan veya başarısız olan veya düzgün kullanılmayan bir doğum kontrol yöntemiyle [örneğin, 
kaymış veya kırılmış bir prezervatif veya planlandığı gibi alınmayan doğum kontrol hapları] ]). Ulipristal, 
hamileliği önlemek için düzenli olarak kullanılmamalıdır. Bu ilaç, düzenli doğum kontrolünün başarısız 
olması veya yanlış kullanılması durumunda acil kontraseptif veya yedek olarak kullanılacaktır. Ulipristal, 
progestin adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Yumurtalığın yumurtalıktan salınmasını önleyerek veya 
geciktirerek çalışır. Ayrıca hamileliğin gelişmesini önlemek için rahmin (rahim) astarını değiştirerek de işe 
yarayabilir. Ulipristal hamileliği önleyebilir, ancak insan immün yetmezlik virüsünün (HIV,

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ulipristal ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle korunmasız cinsel ilişkiden veya hormonal bir kontraseptifin 

(doğum kontrol hapları, yüzükler veya yamalar gibi) başarısız olduğundan şüphelenildikten sonra mümkün olan en kısa 

sürede yemekle birlikte veya aç karnına alınır. Ulipristal korunmasız cinsel ilişkiden 120 saat (5 gün) sonra alınabilir, ancak 

ne kadar erken alınırsa hamileliği önleme olasılığı o kadar yüksektir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 

anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ulipristal'i aynen anlatıldığı gibi 

alın.

Ulipristal adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda kullanılabilir. Ancak aynı adet döneminde birden 
fazla kullanılmamalıdır.

Ulipristal aldıktan sonra 3 saatten daha kısa bir süre içinde kusarsanız doktorunuzu arayın. Bu ilacın başka bir dozunu 

almanız gerekebilir.

Ulipristal tedavisinin hemen ardından hamile kalabileceğiniz için bir sonraki adet döneminize kadar her cinsel 
ilişkide bariyer yöntemi (prezervatif veya spermisitli diyafram) kullanmalısınız. Ulipristal aldıktan sonraki 5 gün içinde 
hormonal kontraseptiflerin kullanılması, her iki ilacı da daha az etkili hale getirebilir. Ulipristal kullandıktan en az 5 
gün sonra hormonal kontraseptif kullanmaya başlayabilir veya devam edebilirsiniz, ancak bir sonraki adetiniz olana 
kadar hamileliği önlemek için bir bariyer yöntemi kullanmaya devam etmelisiniz. Hormonal kontraseptifinizle ilgili 
bir sorun nedeniyle ulipristal aldıysanız, doktorunuzla iletişime geçin veya söz konusu doğum kontrol ürünü için 
verilen talimatları izleyin.
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bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ulipristal almadan önce,

ulipristal'e, diğer ilaçlara veya ulipristal tabletlerdeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
griseofulvin (Gris-PEG), itrakonazol (Onmel, Sporanox) veya ketokonazol gibi belirli mantar önleyici 
ilaçlar; fenobarbital veya secobarbital (Seconal) gibi barbitüratlar; bosentan (Tracleer); karbamazepin 
(Equetro, Tegretol, Teril, diğerleri), felbamat (Felbatol), okskarbazepin (Trileptal), fenitoin (Dilantin, 
Phenytek) ve topiramat (Qsymia'da Topamax) gibi nöbetler için belirli ilaçlar; ve rifampin (Rifadin, 
Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Diğer birçok ilaç da ulipristal ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu 
listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin 
olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size ulipristal 
almamanızı söyleyecektir. Mevcut bir hamileliği sonlandırmak için alınan ulipristal almayın.

Doktorunuza herhangi bir tıbbi durumunuz veya dış gebelik (rahim dışında gebelik) olup 
olmadığını söyleyin.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Ulipristal kullandıktan sonra bir sonraki adet döneminizin beklenenden bir hafta önce veya sonra başlamasının 
normal olduğunu bilmelisiniz. Bir sonraki adet döneminiz, beklenen tarihten sonra bir haftadan daha uzun bir 
süre gecikirse doktorunuzu arayın. Hamile olabilirsiniz ve doktorunuz muhtemelen size hamilelik testi 
yaptırmanızı söyleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ulipristal yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ağrılı adet dönemleri

adet dönemleri arasında lekelenme veya kanama

mide bulantısı

yorgunluk

baş ağrısı

baş dönmesi
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki semptomla karşılaşırsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

şiddetli alt karın ağrısı (ulipristal aldıktan sonra 3 ila 5 hafta)

döküntü, kaşıntı, kurdeşen veya gözlerin, yüzün, dilin, boğazın şişmesi

Ulipristal başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı aldıktan sonra olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu 
arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. 

Ulipristal ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

ella®
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