Avortul Medical
La ce trebuie să vă
așteptați
2

1

După administrarea primului
medicament – mifepriston
Sângerări ușoare
sau inexistente

După administrarea celui de-al
doilea medicament – misoprostol
primele

6
ore

după
misoprostal

Crampe puternice și dureroase

Sângerări, cheaguri și țesut

Temperatură ridicată

• Folosiți o sticlă cu apă fierbinte sau
o pernă electrică.
• Luați pastile analgezice
conform indicațiilor medicului
dumneavoastră.

• Folosiți aleze de maternitate, nu
tampoane absorbante normale.
• Sarcina poate fi greu de depistat și
de obicei nu o veți observa.

• Beți multe lichide pentru a rămâne
hidratată – apă, băuturi răcoritoare,
suc natural.
• Pastilele analgezice pot ajuta.

sunați la linia de asistență sau la clinică
Dacă nu vă ajută calmantele

în cazul în care umpleți 2 aleze de maternitate pe
oră timp de 2 ore consecutiv sau nu prezentați
niciun fel de sângerări

Dacă situația nu se ameliorează după 24 de ore

primele

24
ore

după
misoprostal

Diaree

Crampe și sângerări

Vărsături / greață

• Beți multe lichide pentru a rămâne
hidratată – apă, băuturi răcoritoare,
suc natural.
• Dacă aveți nevoie, luați loperamidă
(Immodium).

• De obicei se aseamănă cu
menstruația abundentă sau
moderată.
• Puteți lua în continuare pastile
analgezice.

• Beți multe lichide pentru a rămâne
hidratată – apă, băuturi răcoritoare,
suc natural.
• Dacă aveți nevoie, luați
domperidonă (Motilium).

sunați la linia de asistență sau la clinică
Dacă situația nu se ameliorează după 24 de ore

În cazul în care umpleți 2 aleze de maternitate pe
oră timp de 2 ore consecutiv sau nu prezentați
niciun fel de sângerări

primele

2

Dacă situația nu se ameliorează după 24 de ore

Sângerări moderate spre ușoare (similare cu menstruația
normală)
• După două săptămâni, trebuie să faceți testul de sarcină cu nivel scăzut de
sensibilitate. Testele de sarcină cu nivel normal de sensibilitate ies pozitive
timp de patru săptămâni după avort.

săptămâni

după
misoprostal

sunați la linia de asistență sau la clinică
Dacă aveți în continuare senzația că sunteți însărcinată sau dacă
iese pozitiv testul de sarcină cu nivel scăzut de sensibilitate
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Trebuie să luați pastile
analgezice înainte de
a lua misoprostol.

Administrarea misoprostolului
Luați misoprostol între 24 și 48 de ore (1–2 zile) după ce ați luat primul medicament,
mifepriston. Îl luați prin dizolvare pe cale orală sau vaginală.

Opțiunea 1: Pe cale orală

Opțiunea 2: Pe cale vaginală

1 Țineți DOUĂ pastile între gingii și obraz timp
de 30 de minute.
2 În această perioadă, nu consumați alimente,
băuturi și nu fumați.
3 După 30 de minute, clătiți gura cu apă și
înghițiți ce a mai rămas din pastile.

1 Introduceți DOUĂ pastile cât mai mult în vagin,
doar până unde nu vă deranjează.
2 Stați întinsă pe spate sau evitați să faceți mișcări
ample timp de 30 de minute.

În pachetul pentru acasă este o pastilă suplimentară
Dacă sâgerarea nu a început la două ore după administrarea celor două pastile, luați pastila
suplimentară în același fel. Majoritatea persoanelor nu vor trebui să ia pastila suplimentară.
Dacă nu aveți nevoie să luați pastila suplimentară, puteți să o returnați la o clinică IFPA sau
să sunați la o farmacie locală pentru a verifica dacă acceptă medicamente neutilizate.
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