
FULL PRESCRIBING INFORMATION 
1) INDICATIONS AND USAGE 
Contraplan II is a progestin-only emergency 
contraceptive indicated for prevention of pregnancy 
following unprotected intercourse or a known or 
suspected contraceptive failure. To obtain optimal 
efficacy, the first tablet should be taken as soon as 
possible within 72 hours of intercourse. The second 
tablet should be taken 12 hours later. 
Contraplan II is available only by prescription for 
women younger than age 17 years, and available over 
the counter for women 17 years and older. 
Contraplan II is not indicated for routine use as a 
contraceptive. 
2) DOSAGE AND ADMINISTRATION 
A total of two 0.75 mg tablets taken 12 hours apart as a 
single course of treatment.
Take one tablet of Contraplan II orally as soon as 
possible within 72 hours after unprotected intercourse 
or a known or suspected contraceptive failure “efficacy 
is better if the tablet is taken as soon as possible after 
unprotected intercourse”. The second tablet should be 
taken 12 hours after the first dose. Contraplan II can be 
used at any time during the menstrual cycle. 
If vomiting occurs within two hours of taking either dose 
of medication, consideration should be given to 
repeating the dose. 
3) DOSAGE FORMS AND STRENGTHS 
Each Contraplan II tablet is supplied as a white round 
biconvex tablet containing 0.75 mg of Levonorgestrel.
4) CONTRAINDICATIONS 
Contraplan II is contraindicated for use in the case of 
known or suspected pregnancy. 
5) WARNINGS AND PRECAUTIONS 
5.1- Ectopic Pregnancy 
Ectopic pregnancies account for approximately 2% of 
all reported pregnancies. Up to 10% of pregnancies 
reported in clinical studies of routine use of 
progestin-only contraceptives are ectopic. 
A history of ectopic pregnancy is not a contraindication 
to use of this emergency contraceptive method. 
Healthcare providers, however, should consider the 
possibility of an ectopic pregnancy in women who 
become pregnant or complain of lower abdominal pain 
after taking Contraplan II. A follow-up physical or pelvic 
examination is recommended if there is any doubt 
concerning the general health or pregnancy status of 
any woman after taking Contraplan II. 
5.2- Existing Pregnancy 
Contraplan II is not effective in terminating an existing 
pregnancy. 
5.3- Effects on Menses 
Some women may experience spotting a few days after 
taking Contraplan II. Menstrual bleeding patterns are 
often irregular among women using progestin-only oral 
contraceptives and women using levonorgestrel for 
postcoital and emergency contraception. 
If there is a delay in the onset of expected menses 
beyond 1 week, consider the possibility of pregnancy.
5.4- STI/HIV 
Contraplan II does not protect against HIV infection 
(AIDS) or other sexually transmitted infections (STIs). 
5.5- Physical Examination and Follow-up 
A physical examination is not required prior to 
prescribing Contraplan II. A follow-up physical or pelvic 
examination is recommended if there is any doubt 
concerning the general health or pregnancy status of 
any woman after taking Contraplan II. 
5.6- Fertility Following Discontinuation 
A rapid return of fertility is likely following treatment 
with Contraplan II for emergency contraception; 
therefore, routine contraception should be continued or 
initiated as soon as possible following use of 
Contraplan II to ensure ongoing prevention of 
pregnancy. 
5.7- Patient with rare hereditary problems of galactose 
intolerance, the Lapp lactose deficiency or glucose          
- galactose malabsorption should not take medicine.
6) ADVERSE REACTIONS 
Table 1:
 Adverse Events in ≥ 5% of Women, by % Frequency
  Nausea                                          Abdominal Pain
  Fatigue                                           Headache
  Heavier Menstrual Bleeding        Dizziness
  Lighter Menstrual Bleeding         Vomiting    
  Breast Tenderness                       Diarrhea
Other adverse reactions:
- Gastrointestinal Disorders:- 
   Abdominal Pain, Nausea, Vomiting 
- General Disorders and Administration Site Conditions:- 
  Fatigue 
- Nervous System Disorders:- 
  Dizziness, Headache 
- Reproductive System and Breast Disorders:- 
  Dysmenorrhea,         Irregular        Menstruation,  
  Oligomenorrhea, Pelvic Pain 

7) DRUG INTERACTIONS 
Drugs or herbal products that induce enzymes, 
including CYP3A4, that metabolize progestins may 

decrease the plasma concentrations of progestins, 
and may decrease the effectiveness of progestin-only 
pills. Some drugs or herbal products that may 
decrease the effectiveness of progestin-only pills 
include: 
  Barbiturates                         Bosentan 
  Carbamazepine                    Felbamate 
  Griseofulvin                         Oxcarbazepine  
  Phenytoin                             Rifampin 
  St. John’s wort                     Topiramate 
Significant changes (increase or decrease) in the 
plasma levels of the progestin have been noted in 
some cases of coadministration with HIV protease 
inhibitors or with non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors. 
Consult the labeling of all concurrently used drugs to 
obtain further information about interactions with 
progestin-only pills or the potential for enzyme 
alterations. 
8) USES IN SPECIFIC POPULATIONS 
8.1- Pregnancy 
Many studies have found no harmful effects on fetal 
development associated with long-term use of 
contraceptive doses of oral progestins. The few 
studies of infant growth and development that have 
been conducted with progestin-only pills have not 
demonstrated significant adverse effects. 
8.2- Nursing Mothers 
In general, no adverse effects of progestin-only pills 
have been found on breastfeeding performance or on 
the health, growth or development of the infant. 
However, isolated post-marketing cases of decreased 
milk production have been reported. Small amounts 
of progestins pass into the breast milk of nursing 
mothers taking progestin-only pills for long-term 
contraception, resulting in detectable steroid levels in 
infant plasma. 
8.3- Pediatric Use 
Safety and efficacy of progestin-only pills for 
long-term contraception have been established in 
women of reproductive age. Safety and efficacy are 
expected to be the same for post pubertal 
adolescents less than 17 years and for users 17 years 
and older. Use of Contraplan II emergency 
contraception before menarche is not indicated. 
8.4- Geriatric Use 
This product is not intended for use in 
postmenopausal women. 
8.5- Hepatic Impairment 
No formal studies were conducted to evaluate the 
effect of hepatic disease on the disposition of 
Contraplan II. 
8.6- Renal Impairment 
No formal studies were conducted to evaluate the 
effect of renal disease on the disposition of 
Contraplan II. 
9) DRUG ABUSE AND DEPENDENCE 
Levonorgestrel is not a controlled substance. There is 
no information about dependence associated with the 
use of Contraplan II. 
10) OVERDOSAGE 
There are no data on over dosage of Contraplan II, 
although the common adverse event of nausea and 
associated vomiting may be anticipated. 
11) CLINICAL PHARMACOLOGY 
11.1- Mechanism of Action 
Emergency contraceptive pills are not effective if a 
woman is already pregnant. Contraplan II is believed 
to act as an emergency contraceptive principally by 
preventing ovulation or fertilization (by altering tubal 
transport of sperm and/or ova). In addition, it may 
inhibit implantation (by altering the endometrium). It 
is not effective once the process of implantation has 
begun. 
11.2- Pharmacokinetics 
Absorption
No specific investigation of the absolute 
bioavailability of Contraplan II in humans has been 
conducted. However, literature indicates that 
levonorgestrel is rapidly and completely absorbed 
after oral administration (bioavailability about 100%) 
and is not subject to first pass metabolism. 
After a single dose of Contraplan II (0.75 mg) 
administered to 16 women under fasting conditions, 
the mean maximum serum concentration of 
levonorgestrel was 14.1 ng/mL at an average of 1.6 
hours. See Table 2. 
Table 2:
Pharmacokinetic Parameter Values Following Single 
Dose Administration of Contraplan II (Levonorgestrel) 
tablets 0.75 mg to Healthy Female Volunteers under 
Fasting Conditions

Cmax = maximum concentration 
Tmax = time to maximum concentration CL = clearance 
Vd = volume of distribution t     = elimination half life 
AUCinf = area under the drug concentration curve 
from time 0 to infinity 
Effect of Food: The effect of food on the rate and the 
extent of levonorgestrel absorption following single 
oral administration of Contraplan II has not been 
evaluated. 
Distribution 
The apparent volume of distribution of 
levonorgestrel is reported to be approximately 1.8 
L/kg. It is about 97.5 to 99% protein-bound, 
principally to sex hormone binding globulin (SHBG) 
and, to a lesser extent, serum albumin. 
Metabolism 
Following absorption, levonorgestrel is conjugated 
at the 17β-OH position to form sulfate conjugates 
and, to a lesser extent, glucuronide conjugates in 
plasma. Significant amounts of conjugated and 
unconjugated 3α, 5β-tetrahydrolevonorgestrel are 
also present in plasma, along with much smaller 
amounts of 3α,5α-tetrahydrolevonorgestrel and 16β
hydroxylevonorgestrel. Levonorgestrel and its phase 
I metabolites are excreted primarily as glucuronide 
conjugates. Metabolic clearance rates may differ 
among individuals by several-fold, and this may 
account in part for the wide variation observed in 
levonorgestrel concentrations among users. 
Excretion 
About 45% of levonorgestrel and its metabolites are 
excreted in the urine and about 32% are excreted in 
feces, mostly as glucuronide conjugates. 
Specific Populations 
Pediatric: This product is not intended for use in the 
premenarcheal population, and pharmacokinetic 
data are not available for this population. 
Geriatric: This product is not intended for use in 
postmenopausal women and pharmacokinetic data 
are not available for this population. 
Race: No formal studies have evaluated the effect of 
race on pharmacokinetics of Contraplan II. However, 
clinical trials demonstrated a higher pregnancy rate 
in Chinese women with both Contraplan II and the 
Yuzpe regimen (another form of emergency 
contraception). The reason for this apparent increase 
in the pregnancy rate with emergency contraceptives 
in Chinese women is unknown. 
Hepatic Impairment: No formal studies were 
conducted to evaluate the effect of hepatic disease 
on the disposition of Contraplan II. 
Renal Impairment: No formal studies were conducted 
to evaluate the effect of renal disease on the 
disposition of Contraplan II. 
Drug-Drug Interactions 
No formal drug-drug interaction studies were 
conducted with Contraplan II. 
12) HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING 
Contraplan II (levonorgestrel) tablets, 0.75 mg, are 
available for a single course of treatment in Carton 
box containing 1,2 or 3 (Hard AL/PVC) blisters, each 
of 2 tablets and an inner leaflet 
Store Contraplan II tablets at controlled room 
temperature. 
13) INACTIVE INGREDIENTS:-
Maize Starch, Lactose Monohydrate, Povidone K30, 
Croscarmellose Sodium, Colloidal Silicon Dioxide 
(Aerosil 200), Magnesium Stearate.
14) PATIENT COUNSELING INFORMATION 
14.1- Information for Patients 
● Take Contraplan II as soon as possible and not 
more than 72 hours after unprotected intercourse or 
a known or suspected contraceptive failure. 
● If you vomit within two hours of taking either tablet, 
immediately contact your healthcare provider to 
discuss whether to take another tablet. 
● Seek medical attention if you experience severe 
lower abdominal pain 3 to 5 weeks after taking 
Contraplan II, in order to be evaluated for an ectopic 
pregnancy. 
● After taking Contraplan II, consider the possibility 
of pregnancy if your period is delayed more than one 
week beyond the date you expected your period. 
● Do not use Contraplan II as routine contraception. 
● Contraplan II is not effective in terminating an 
existing pregnancy. 
● Contraplan II does not protect against HIV-infection 
(AIDS) and other sexually transmitted 
diseases/infections. 
● For women younger than age 17 years, Contraplan 
II is available only by prescription. 

Manufactured by:
Technopharma Egypt for DKT. Cairo – Egypt.
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ما هو كونترابالن II؟
ــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ. ان  ــالن II هــو وســيلة لمن كونتراب
ــل  ــع الحم ــة لمن ــة وقتي ــي طريق ــة ه ــل الطارئ ــع الحم ــيلة من وس
وليســت لإلســتخدام الروتينــي. وتســمى العقاقيــر المســتخدمة 
لمنــع الحمــل فــي حــاالت الطــوارئ باقــراص منــع الحمــل الطارئــة او 
ــوم  ــاح الي ــل لصب ــع الحم ــراص من ــاع او اق ــد الجم ــا بع ــراص م اق

التالي.
ــاع  ــد الجم ــل بع ــدوث الحم ــرص ح ــن ف ــل م ــالن II يقل إن كونتراب
بــدون حمايــة ( فــي حــال فشــل وســيلة منــع الحمــل االعتياديــة او 
فــي حــاالت حــدوث جمــاع بــدون تنــاول اي وســيلة منــع حمــل). علــى 
ســبيل المثــال، فــي حــال تمــزق العــازل الطبــي او فــي حــال نســيان 
تنــاول قرصيــن او اكثــر مــن اقــراص منــع الحمــل خــالل الشــهر، او 
اذا كنــت ال تســتخدمين اي وســيلة لمنــع الحمــل قبــل أو أثنــاء 
وســيلة  يعتبــر   II كونترابــالن  إســتخدام  فــان   ، الجمــاع 

مناسبة لك.

كيف يعمل كونترابالن II؟
يحتــوي كونترابــالن II علــى جرعــة مــن هرمــون ليفونورجيســتريل 
بنســبة اكبــر مــن الموجــودة فــي القــرص الواحــد مــن اقــراص منــع 
الحمل العادية. ويعمل كونترابالن II بنفس الطريقة التي تعمل بها 
اقــراص منــع الحمــل عــن طريــق ايقــاف خــروج البويضــة مــن 
المبيض. ومن المحتمل أيضا ان يعمل كونترابالن IIعلى منع تخصيب 
البويضــة (اتحــاد الحيــوان المنــوي بالبويضــة) او عــن طريــق منــع 
التحــام (زرع) البويضــة فــي جــدار الرحــم والــذي يحــدث دومــا فــي 
اول ٧ ايــام مــن خــروج البويضــة مــن المبيــض. و فــي حالــة 
فــإن   ، الرحــم  فــي  زرعــت  و  مخصبــة  البويضــة  أصبحــت  أن 
كونترابالن II لن يحدث اي اثر علي البويضة المخصبة والملتحمة مسبقا 

بالرحم، وسوف يستمر الحمل.

ما هو الوقت المناسب الستخدام كونترابالن II؟
يمكنــك اســتخدام كونترابــالن II بعــد حــدوث جمــاع بــدون حمايــة 
مــرة او اكثــر مــن مــرة فــي أســرع وقــت ممكــن خــالل الثــالث ايــام 
التاليــة للجمــاع (خــالل ٧٢ ســاعة). فــي حــال عــدم رغبتك فــي حدوث 
حمل، يمكنك اســتخدام كونترابالن II كوسيلة طارئة لمنع الحمل اذا 

حدث التالي، فعلي سبيل المثال:
● اذا فشــلت وســيلة منــع الحمــل المعتــادة المســتخدمة ( اذا قطــع 

او سقط الواقي الذكري لشريكك)
● اذا قمــت بخطــأ مــا فــي اســتخدامك لوســيلتك المعتــادة ( اذا 

نسيتي قرصين او اكثر من اقراص منع الحمل هذا الشهر).
ــاء  ــل أو أثت ــل قب ــع الحم ــيلة لمن ــتخدمين اي وس ــت ال تس ● اذا كن

الجماع.

ما هي الظروف الغير مناسبة لتناول كونترابالن II؟
● ال يجــب اســتخدام كونترابــالنII كوســيلة اعتياديــة لمنــع الحمــل، 
ــع  ــائل من ــن وس ــرى م ــواع االخ ــاءة االن ــس كف ــل بنف ــو ال يعم فه
الحمل التي تستخدم بصورة منتظمة و صحيحة. ان كونترابالنII يعتبر 

وسيلة منع حمل  طارئة.
● ال يجــب اســتخدام كونترابــالنII اذا كنــت حامــل بالفعــل ألنــه لــن 

يكون له تأثيرا.
● ال يجــب اســتخدام كونترابــالنII اذا كنــت تعانيــن مــن الحساســية 

من ليفونورجيستريل.

ــن  ــج م ــل النتائ ــى أفض ــول عل ــي الحص ــف يمكنن كي
كونترابالنII؟

ليــس لديــك ســوى ايــام قليلــة لمنــع حــدوث الحمــل بعــد حــدوث 
الجماع بدون حماية مسبقة. و تزداد فاعلية كونترابالن II بصورة افضل 
ــاول  ــي بتن ــاع. عليك ــد الجم ــتخدامه بع ــي إس ــراع ف ــم اإلس ــا ت كلم
القرص األول من كونترابالن II في اقرب وقت ممكن بعد االجماع بدون 
حمايــة علــى اال تتعــدي الثــالث ايــام (٧٢ ســاعة). تناولــي القــرص 

الثاني بعد ١٢ ساعة من القرص األول.

ما هي فعالية كونترابالن II؟
تــزداد فاعليــة كونترابــالن II بصــورة افضــل كلمــا تــم اإلســراع فــي 
إستخدامه بعد الجماع. فإذا تم إستخدام كونترابالن II خالل ٧٢ ساعة (٣ 
ايــام) مــن حــدوث الجمــاع، فــإن هــذا ســوف يقلــل فرصــة حــدوث 
الحمل بدرجة كبيرة. ٧ من أصل ٨ سيدات من الالتي يمكنهن الحمل 
لــن يصيروا حوامل اذا تناولوا كونترابالن II بصورة صحيحة. ويعمل 

كوننترابالن II بكفاءة عالية اذا تم تناوله خالل ٢٤ ساعة من حدوث 
الجماع.

كيف أعرف أن كونترابالن II يعمل بكفاءة؟
 تأتــي الــدورة الشــهرية عنــد معظــم الســيدات فــي نفــس موعدهــا 
المتوقــع أو خــالل اســبوع مــن موعدهــا المتوقــع. اذا تأخــرت الــدورة 
الشــهرية اكثــر مــن اســبوع، فمــن المحتمــل ان تكونــي حامــال، لــذا 
يجــب فــي هــذه الحالــة أن تقومــي بعمــل اختبــارا للحمــل ومتابعــة 

حالتك مع الطبيب المتخصص .

ماذا يحدث اذا كنت حامال وتناولت كونترابالن II؟
ــؤذي  ــه أن ي ــالن II يمكن ــى أن كونتراب ــي عل ــل طب ــد أي دلي ال يوج
الجنين. فإذا قمت بتناول كونترابالن II دون قصد بعد حدوث الحمل 
بالفعل، أو اذا حدث الحمل رغم إستخدام كونترابالن II ، فانه ليس من 
للجنيــن. وال يحــدث  أو  لــك  أذى  أي  أن يتســبب فــي  المحتمــل 

كونترابالن II أي اثر على الحمل بعد زرعه في الرحم.

مــاذا افعــل اذا تأخــر موعــد الــدورة الشــهرية أكثــر 
من اسبوع وعانيت من آالم حادة أسفل البطن؟

اذا عانيــت مــن آالم أســفل البطن خالل ٣ الي ٥ اســابيع بعد تناولك 
كونترابــالن II، فمــن المحتمــل انــه قــد حــدث حمــل خــارج الرحــم 
ــة  ــك مراجع ــب علي ــة، يتوج ــذه الحال ــي ه ــي). وف ــل االنبوب (الحم
الطبيــب المتخصــص فــورا الن الحمــل خــارج الرحــم يســتلزم تدخــال 

طبيا فوريا.

هــل يمكننــي تنــاول كونترابــالن II كوســيلة معتادة 
لمنع الحمل؟

ال يجــب اســتخدام كونترابــالن II كوســيلة اعتياديــة لمنــع الحمــل. 
ــادة  ــع الحمــل المعت ــل اســتخدام وســائل من ــه ليــس فعــاال مث فان
بصــورة صحيحــة و منتظمــة.  ولكنــه يعــد وســيلة طارئــة و مؤقتــة 
تســتخدم فــي حالــة فشــل وســيلتك المعتــادة أو فــي حالــة حــدوث 
جمــاع بــدون اســتخدام وســيلة لمنــع الحمــل قبــل أو أثنــاء الجمــاع. 
 II أقــراص كونترابــالن  تنــاول  بعــد  يتــم جمــاع  أن ال  و يجــب 
الن كونترابــالن II لــن يحميــك مــن مــن حــدوث الحمــل فــي هــذه 

الحالة.

كــم عــدد المــرات التــي يمكننــي تنــاول كونترابــالن 
II فيها؟

ان كونترابــالن II مخصــص للحمايــة الطارئــة المؤقتــة.  واذا كنــت 
الطارئــة بصــورة  الحمــل  منــع  فــي حاجــة الســتخدام وســائل 
مســتمرة، يجــب عليــك استشــارة الطبيــب المتخصــص عــن أنســب 
الوســائل لــك لمنــع الحمــل وللوقايــة مــن االمــراض المنقولــة عــن 

طريق االتصال الجنسي.

هل هناك اي اثارا جانبية لكونترابالن II؟
اذا قمتــي باســتخدامه كما أشــير من قبــل، فان كونترابــالن II يعتبر 
عقــارا آمنا للســيدات. كونترابــالن II ليس له اثــارا جانبية خطيرة  او 
طويلــة المــدي. بعــض الســيدات يشــعرن ببعــض االثــار الجانبيــة 
البســيطة مثــل الغثيــان،  أوألــم فــي المعــدة، أوصــداع، أو دوار ، أو 
ألــم فــي الثــدي. وهــي مماثلــة لالثــار الجانبيــة الناتجــة عــن تنــاول 
اقــراص منــع الحمــل المعتــادة. وفــي بعــض االحيــان يحــدث 
تغيــرات فــي طبيعــة الطمــث مثــل نــزول نقــط مــن الــدم او حــدوث 
نــزول دم قبــل موعــد الــدورة الشــهرية. ويتعــرض بعــض الســيدات 
ــهرية  ــدورة الش ــي ال ــادي ، أو أن تأت ــن الع ــر م ــف أو اكث ــث أخ لطم
قبــل موعدهــا أو بعــد موعدهــا. فــإذا تأخــرت الــدورة الشــهرية عــن 

موعدها بأكثر من اسبوع، يجب عليك اجراء اختبار للحمل.

مــا هــي التحذيــرات التــي يجــب أن اعرفهــا عنــد اســتخدام 
كونترابالن II؟

ال يقي كونترابالنII من االصابة ضد فيروس نقص المناعة
 ( الفيــروس الــذي يســبب مــرض االيــدز). أو أي مــن االمــراض 
طريقــة  افضــل  ان  الجنســي.  االتصــال  طريــق  عــن  المنقولــة 
أي مــن  أو  المناعــة  للوقايــة مــن االصابــة بفيروســات نقــص 
ــة عــن طريــق االتصــال الجنســي هــو اســتخدام  االمــراض المنقول
ــب  ــاع ، او أن تتجن ــد كل جم ــة عن ــورة صحيح ــري بص ــي الذك الواق

اقامة العالقات الجنسية.
-: II ال تستخدمي كونترابالن

● اذا كنت حامال بالفعل ( النه لن يكون له تأثير).
● اذا كنــت تعانيــن مــن الحساســية مــن ليفونورجيســتريل أو أي 

.II من المكونات الموجودة في كونترابالن
● اذا كنت منتظمة على وسيلة من وسائل منع الحمل.

عنــد تناولــك هــذا المنتــج، فمــن الممكــن أن تتعرضيــن ألي مــن 
اآلثار الجانبية التالية:-

- دوار - غثيان  
- ألم في الثدي. - قيئ  

- صداع. - ألم في المعدة  
- تغيرات في الدورة الشهرية. - اجهاد  

اسهال.
● هــذا الــدواء يحتــوي علــى كميــات صغيــرة مــن الســكر تســمى 
الكتــوز، إذا كان لديــك عــدم تحمــل للالكتــوز أو أي ســكريات 

أخري، اخبر طبيبك وال تأخذ الدواء.
يحفــظ بعيــدا عــن متنــاول األطفــال. وفــي حــاالت الجرعــات 
الزائــدة، يجــب طلــب المســاعدة الطبيــة أو اإلتصــال بمركــز 

الوقاية من التسمم علي الفور.
باســتخدام  الخاصــة  االرشــادات  هــي  مــا 

كونترابالن II؟
● السيدات من سن ١٨ عاما أو اكثر:-

- تناولي القرص األول في اسرع وقت ممكن و قبل مرور ٧٢ ساعة 
(٣ ايام) على حدوث الجماع.

- تناولي القرص الثاني بعد ١٢ ساعة من تناولك القرص األول.
اذا حــدث قــيء خــالل ســاعة مــن تناولــك اي مــن الجرعتيــن، يجــب 
مراجعــة الطبيــب المتخصــص لمناقشــة امكانيــة تكــرار الجرعــة 

ام ال.
● ال يتــم صــرف العقار اال بوصفة طبية ألعمــار ١٧ عاما أو أقل. اذا 

كان عمرك ١٧ عاما او اقل، تابعي مع طبيب متخصص.
عــن  تســاؤالت  لــدي  كان  اذا  افعــل  مــاذا 

كونترابالن II؟
الــى المزيــد مــن  اذا كان لديــك أي تســاؤالت أو فــي حاجــة 
رقــم     علــى  االتصــال  برجــاء  المنتــج،  هــذا  عــن  المعلومــات 
موقعنــا  علــى  بالدخــول  قومــي  أو   ،  +٢٠٢٢٤٧٠١٧٠٢

االلكتروني www.dkteg.com، أو اسالي طبيبًا متخصصًا.
معلومات أخرى

● ان أقــراص كونترابــالن II متوافــرة فــي صــورة جرعــة عالجيــة 
ــن ،  ــى قرصي ــريط عل ــوي كل ش ــث يحت ــريط، حي ــكل ش ــدة ل واح
فــي علبــة مــن الكرتــون تحتــوي علــى شــريط أو إثنيــن أو ثــالث 

شرائط من (AL/PVC) ، و نشرة دوائية.
● تحفظ في درجة حرارة الغرفة.

المادة الفعالة: 
ليفونورجيستريل ٧٥, مجم في كل قرص.

المواد غير الفعالة:- 
نشــا الــذرة، الكتــوز احــادي جــزيء المــاء، بوفيــدون K٣٠، كــروس 
اكســيد  داي  ســيليكون  كوللويــدال  صوديــوم،  كارميلــوز 

(إيروسيل ٢٠٠)، ستيرات الماغنسيوم.
احمي نفسك بأكثر من طريقة

ــدوث  ــي ح ــن ف ــك ال ترغبي ــية و لكن ــة جنس ــك رغب ــت لدي اذا كان
حمــل، فإنــه مــن المهــم ان تســتخدمي وســائل منــع الحمــل 
المعتــادة. وهنــاك انــواع عديــدة مــن وســائل منــع الحمــل. وايــا 
كان نــوع الوســيلة التــي تختارينهــا، مــن المهــم أن تســتخدمي 
ــة.  ــة صحيح ــك بطريق ــة ب ــادة الخاص ــل المعت ــع الحم ــيلة من وس
وهــذا يضمــن لــك حمايــة فعالــة مــن حــدوث الحمــل فــي كل مــرة 

عند حدوث الجماع.

ــوارئ  ــاالت الط ــي ح ــل ف ــع الحم ــيلة لمن ــو وس ــالن II ه كونتراب
ــذي يمنحــك فرصــة اخــرى لمنــع حــدوث الحمــل بعــد حــدوث  وال
جمــاع بــدون حمايــة أو عنــد عــدم اســتخدام وســيلة منــع الحمــل 

بصورة صحيحة.

تذكــري، ان كونترابــالن II هــو وســيلة لمنــع الحمــل فــي الحــاالت 
الطارئــة. ويعمــل جيــدا فــي هــذا الغــرض. وهنــاك منتجــات أخــرى 
تعمــل جيــدا كوســيلة معتــادة فــي منــع الحمــل. ويمكنــك 
الحصــول علــى أفضــل وســيلة معتــادة و مالئمــة لــك عــن طريــق 

الطبيب المتخصص. 

إنتــاج شــركة تكنوفارمــا إيجيبــت لصالــح شــركة دي 
كيه تي – القاهرة – مصر.


