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POSTKOITÁLNÍ ANTIKONCEPCE 

Postkoitální antikoncepce (emergency contraception, pohotovostní nebo nouzová antikoncepce, 

„pilulka po“) je hormonální antikoncepce užívaná po nechráněném pohlavním styku nebo při 

selhání jiné antikoncepční metody jako „první pomoc“ zabraňující otěhotnění.  

„Pilulka po“ představuje pouze nouzové řešení, tento druh antikoncepce není určen 

k dlouhodobému nebo pravidelnému užívání a nezabrání šíření pohlavně přenosných chorob. Také 

neslouží k přerušení probíhajícího těhotenství. Neplánovanému těhotenství zabraňují metody 

antikoncepce užívané před a během styku (pilulky, náplasti, kondom, …) s nízkým výskytem 

nežádoucích účinků, některé navíc upravují nepravidelnosti menstruačního cyklu.  

UŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ  

Spolehlivost postkoitální antikoncepce KLESÁ s prodlužujícím se intervalem od pohlavního styku, 

proto je nutné užít tabletu co nejdříve po pohlavním styku – nejlépe do 12 hodin, dle typu 

přípravku lze až do 120 hodin.  

Užití nouzové antikoncepce při kojení 

 Escapelle, Postinor užijte po kojení a do dalšího kojení dodržte odstup alespoň 8 hodin  

 Po užití EllaOne se doporučuje nekojit 7 dní  

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

Po užití přípravku se mohou objevit bolesti hlavy, břicha a podbřišku, citlivost prsou, únava a také 

nevolnost a zvracení. V případě, že zvracení nebo těžký průjem bude vyvolán do 3 hodin od užití 

přípravku, je nutné pro spolehlivý účinek užít tabletu znovu. Nežádoucí obtíže odezní v průběhu 

dalšího dne.  

Postkoitální antikoncepce se zvýšenou dávkou hormonů může v některých případech vyvolat 

krvácení, které vymizí do další periody a není nebezpečné - nejedná se o potrat!  

V případě, že by přetrvávala silná bolest břicha nebo silné krvácení doprovázené bolestmi a 

malátností, je nutné vyhledat gynekologa.  

INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVY  

Při výdeji nouzové antikoncepce hlaste všechny užívané léky a o interakcích s užívanými léčivy, 

popřípadě vhodnosti užití této metody se poraďte s lékárníkem nebo lékařem. Účinnost postkoitální 

antikoncepce může být ovlivněna např. Crohnovou chorobou a k dalším interakcím může dojít při 

současném užívání léčiv k léčbě epilepsie, plísňových onemocnění, HIV infekcí a některých antibiotik, 

z rostlinných přípravků s třezalkou tečkovanou.  

UŽÍVÁNÍ ANTIKONCEPCE A DALŠÍ MENSTRUACE  

Po užití přípravku se doporučuje do začátku dalšího menstruačního cyklu používat bariérové metody 

antikoncepce (kondom, pesar). V užívání Vaší hormonální antikoncepce je možné pokračovat ve 

stejném režimu, jako před užitím postkoitální antikoncepce.  

Po užití nouzové metody antikoncepce může dojít ke zpoždění nebo předčasnému nástupu 

menstruačního cyklu až 1 týden. V případě zpoždění cyklu o 7 dní a více nebo při neobvyklém 
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krvácení (v ojedinělých případech) je doporučeno pro ověření účinnosti postkoitální antikoncepce 

provést těhotenský test nebo vyhledat gynekologa.  

Postkoitální antikoncepci nelze použít:   

 Od nechráněného pohlavního styku uplynulo více než 72 nebo 120 hodin v závislosti na 

druhu užitého přípravku (po uhnízdění vajíčka tato metoda nezabrání vývoji plodu!) 

 Máte podezření, že jste těhotná  

 Trpíte alergií na účinnou látku – levonorgestrel nebo ulipristal-acetát  

 Při vážném onemocnění jater nebo těžkém astmatu 

 Po prodělání mimoděložního těhotenství  

 Přípravky nouzové antikoncepce NEUŽÍVEJTE zároveň (zvyšují se pouze nežádoucí účinky, 

účinnost antikoncepce zůstává stejná!) 

 Užití postkoitální antikoncepce se nedoporučuje vícekrát během jednoho menstruačního 

cyklu  

 

PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ DOSTUPNÝCH BEZ LÉKAŘSKÉHO PŘEDPISU V ČR 

Afternor, Escapelle, Navela  

- 1 tabletu užít co nejdříve po styku, nejpozději do 72 hodin (3 dny) 

- Užívá se pouze 1 tableta s obsahem levonorgestrelu 1,5 mg  

Postinor-2, Egianti  

- 2 tablety užít co nejdříve po styku, nejpozději do 72 hodin (3 dny) 

- Je nutné užít 2 tablety zároveň, protože jedna obsahuje poloviční dávku, tj. 0,75 mg 

levonorgestrelu  

EllaOne  

- 1 tabletu s obsahem ulipristal-acetátu užít co nejdříve po styku, nejpozději do 120 

hodin (5 dní) 
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