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Norlevo 1.5 mg
The day-after pill, for preventing 
pregnancy following sexual intercourse 
without contraception.
Therapeutic action:
Norlevo 1.5 mg is intended for the prevention of 
pregnancy following unplanned sexual intercourse 
without contraception, or after rape, or where a 
contraceptive failure is suspected.
You should take the tablet as soon as possible, 
advisably within 12 hours after having unprotected 
sexual intercourse, and not more than 72 hours (3 
days) after the unprotected sexual intercourse.
The medicine is more effective when taken 
as soon as possible after unprotected sexual 
intercourse. 
What you should know before taking Norlevo 
1.5 mg:
You can use the medicine any time during the 
menstrual cycle (all days of the month). If your period 
bleeding is late, consult with the pharmacist before 
taking the medicine in order to clarify whether a 
pregnancy test is necessary.
Breastfeeding:
You can breastfeed. The medicine passes into the 
milk, so you should breastfeed before taking the 
medicine and avoid breastfeeding for at least 6 
hours after taking the medicine. 

Composition:
Each tablet contains:
Levonorgestrel 1.5 mg
Each package contains one tablet.
Contains: 90.90 mg lactose.
Inactive ingredients: 
Lactose Monohydrate; Maize Starch; Povidone;  
Silica, Colloidal Anhydrous; Magnesium Stearate.

Therapeutic group:
Progestogens (female hormones).

When should the product not be used?
Do not use this medicine if you are sensitive to 
one of its ingredients.
Do not use this medicine if more than 72 hours have 
passed after unprotected sexual intercourse.

If you are under 16 years of age you should consult 
with a doctor before starting treatment. If you 
started treatment before such consultation, 
contact a doctor as soon as possible.
If since your last period you have had unprotected 
sexual intercourse and more than three days have 
passed or if your last period was more than 5 
days late or was different from the usual, contact 
the doctor in order to ascertain that you are not 
pregnant. 
If you do become pregnant despite taking Norlevo 
1.5 mg , it is important to see the doctor also in order 
to check that the pregnancy is not ectopic.
You should contact the doctor to rule out ectopic 
pregnancy, especially if you have severe abdominal 
pain after using the medicine or if you have ever 
had an ectopic pregnancy, fallopian tubes surgery 
or pelvic inflammation.

This medicine should not be used without 
consulting your doctor prior to commencing 
treatment if you are suffering:
From severe liver dysfunction.
From a disease of the small intestine (e.g. Crohn’s 
disease) that impairs the absorption of food, since 
the efficacy of the treatment may be impaired.

Warnings:
Norlevo 1.5 mg is not intended for use as a 
routine contraceptive measure. Use it only in 
an emergency.
Norlevo 1.5 mg is not effective if more than 72 
hours have passed since the unprotected sexual 
intercourse. 
Norlevo 1.5 mg is not effective if you are 
pregnant.
Norlevo 1.5 mg does not protect you against 
infection with the AIDS virus or sexually transmitted 
diseases.
If you are sensitive to any type of food or medicine, 
inform your doctor prior to commencing treatment 
with this medicine.
The preparation contains lactose and may cause an 
allergic reaction in patients sensitive to lactose.

Drug interactions: 
If you are taking another medicine or if you have 
just finished treatment with another medicine, you 
must consult your doctor to avoid risks or inefficacy 
arising from drug interactions, especially with drugs 
from the following groups: barbiturates or other 
medications for the treatment of epilepsy, e.g.: 
primidone, phenytoin and carbamazepine, medicines 
for treatment of tuberculosis, e.g.: rifampicin and 
rifabutin, medicines for the treatment of AIDS, 
e.g.: ritonavir, griseofulvin for treatment of fungal 
infections, herbal medicines containing Hypericum 
(St. John’s Wort).
If you are taking cyclosporin for the immune 
system.

Side effects: 
In addition to the desired effect of the drug, some 
side effects may appear during treatment with this 
drug, such as: nausea, vomiting (see the Dosage 
and Instructions for use sections), changes in your 
period: lighter or heavier bleeding. The next menstrual 
period usually begins on the due date or a little bit 
earlier or later.
Other side effects:
Tiredness, headache, dizziness, breast tenderness, 
abdominal pain, diarrhea; these side effects usually 
disappear within a short time.
In the event of heavy or prolonged bleeding or if your 
period is more than 5 days late, refer to your doctor; it 
is recommended that you have a pregnancy test. 
If you notice side effects not mentioned in this leaflet 
or if there has been any change in your general 
health, consult your doctor immediately. 

Recommended dosage - unless otherwise 
specified by the doctor:
Treatment involves taking one tablet.
Take one tablet of Norlevo 1.5 mg as soon as 
possible, advisably within 12 hours after having 
unprotected sexual intercourse, but not more than 
72 hours after intercourse.
Swallow the tablet whole with water.
Do not postpone taking the medicine. This medicine 
is more effective if it is taken as soon as possible.
If you are using oral contraceptives, continue taking 
them as usual (without any connection to taking 
Norlevo 1.5 mg).
How frequently can you use Norlevo 1.5 mg?
Use Norlevo 1.5 mg only as an emergency 
measure and not as a regular contraceptive 
measure.
If you use Norlevo 1.5 mg more than once in 
the menstrual cycle, the risk of menstrual cycle 
disruptions is increased.
Norlevo 1.5 mg is not as effective as accepted 
contraceptive measures.
Consult a doctor regarding a contraceptive for 
long-term use that is more effective in preventing 
pregnancy.
If you vomit:
If you vomited within 3 hours of taking the tablet, 
get another package and immediately take another 
tablet of Norlevo 1.5 mg and contact the doctor.
If you vomited the additional tablet within 3 hours of 
taking it, contact the doctor or pharmacist.



After taking Norlevo 1.5 mg: 
If you want to have sexual intercourse after taking 
Norlevo 1.5 mg use a local barrier contraceptive 
such as a condom or diaphragm. If you are using 
oral contraceptives, continue taking them as usual 
but use an additional contraceptive measure as 
mentioned above.
If your period is more than 5 days late, or if it is 
lighter or heavier than usual, contact the doctor as 
soon as possible.
If you become pregnant despite taking the medicine, 
refer to the doctor immediately.
If you continue using oral contraceptives and did not 
get your period after finishing the pack, refer to the 
doctor to check that you are not pregnant.
Consult with the doctor regarding long-term 
contraceptives which are more effective than this 
medicine in preventing pregnancy.

Instructions for use:
Do not chew! Swallow the tablet whole with water.

Avoid poisoning! 
This medicine and any other medicine must be kept 
in a closed place out of the reach of children and/
or infants to avoid poisoning. 
If you took an overdose, or by mistake a child 

swallowed this medicine, go to the emergency room 
of the hospital immediately and take the package 
of medicine with you. 
Do not induce vomiting unless clearly indicated 
by the doctor! 
Medicines should not be taken in the dark! Check the 
label and the dose every time you take the medicine. 
Wear glasses if you need them.

Storage:
Store at temperature not above 250C.
Even if stored according to their recommended 
conditions, medicines have a limited shelf life. Pay 
attention to the expiry date of the product! If in doubt, 
you must consult your dispensing pharmacist.
Different medicines should not be stored in the 
same container.

Registration number of the medicine:
143 50 31725

Manufacturer: Laboratoire HRA Pharma,
Paris, France.

Importer: CTS Ltd.,
4 Haharash St., Hod Hasharon.

NORL TAB PL SH 050510



לאחר לקיחת נורלבו 1.5 מ"ג:
אם ברצונך לקיים יחסי מין לאחר השימוש בנורלבו 
1.5 מ"ג עלייך להשתמש באמצעי מניעה מקומי 
מכני כגון קונדום או דיאפרגמה. אם את משתמשת 
בגלולות למניעת הריון המשיכי לקחתן כרגיל אך 

השתמשי באמצעי מניעה נוסף כנזכר לעיל.
אם הווסת מאחרת ביותר מ- 5 ימים, או אם הווסת קלה 

או כבדה מהרגיל, פני לרופא מוקדם ככל האפשר.
אם הינך בהריון על אף השימוש בתרופה, פני מיד 

לרופא.
אם את ממשיכה בשימוש בגלולות למניעת הריון ולא 
קיבלת וסת לאחר סיום לקיחת החפיסה, פני לרופא 

כדי לוודא שאינך בהריון.
התייעצי עם הרופא לגבי אמצעי מניעה לטווח ארוך 

היעילים יותר מתרופה זו במניעת הריון.

אופן השימוש:
אין ללעוס! לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים.

מנעי הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור 
מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך 

תמנעי הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פני מיד לחדר מיון של בית החולים, והביאי אריזת 

התרופה איתך.
אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל 
פעם שהינך נוטלת התרופה. הרכיבי משקפיים אם 

הינך זקוקה להם.

אחסנה:
.250C יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות 
נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך 
התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עלייך 

להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 31725 50 143

יצרן:
מעבדות HRA פארמה, פריז, צרפת.

יבואן: כצט בע"מ,
רח' החרש 4, הוד השרון.
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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

קראי בעיון את העלון עד סופו 
בטרם תשתמשי בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות 
ותוכנו נבדק ואושר על-ידו במאי 2010

נורלבו 1.5 מ"ג
גלולת היום שאחרי, למניעת הריון לאחר 

מגע מיני ללא אמצעי מניעה.

פעילות רפואית:
נורלבו 1.5 מ"ג מיועד למניעת הריון לאחר קיום מגע 
מיני בלתי מתוכנן וללא אמצעי מניעה או לאחר אונס, 
או כאשר קיים חשש כי אמצעי המניעה שנלקחו 

אינם מספיקים.
עלייך לקחת את הטבליה מוקדם ככל שניתן, רצוי 
תוך 12 שעות לאחר קיום המגע המיני הבלתי מוגן 
ולא יאוחר מתוך 72 שעות )3 ימים( מעת קיום המגע 

המיני הבלתי מוגן.
התרופה יעילה יותר כאשר נלקחת סמוך ככל שניתן 

לזמן קיום המגע המיני הבלתי מוגן.

מה עלייך לדעת לפני לקיחת נורלבו 1.5 מ"ג:
את יכולה להשתמש בתרופה בכל זמן בעת המחזור 
)בכל ימי החודש(. אם דימום הווסת מאחר, התייעצי 
עם הרוקח לפני נטילת התרופה כדי לברר אם יש 

צורך לבצע בדיקת הריון.

הנקה:
ניתן להניק. התרופה מופרשת בחלב ולכן יש להניק 
לפני נטילת התרופה ולהימנע מהנקה לפחות 6 שעות 

לאחר נטילת התרופה.

הרכב:
כל טבליה מכילה:

    Levonorgestrel 1.5 mg
כל חפיסה מכילה טבליה אחת. 

מכיל: 90.90 מ"ג לקטוז.

חומרים בלתי פעילים:
Lactose Monohydrate; Maize Starch; Povidone;  
Silica, Colloidal Anhydrous; Magnesium Stearate.

קבוצה תרפויטית:
פרוגסטוגנים )הורמונים נשיים(. 

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי 
התרופה.

אין להשתמש אם עברו יותר מ- 72 שעות מעת 
קיום המגע המיני הבלתי מוגן.

אם הינך מתחת לגיל 16 יש להיוועץ ברופא לפני 
התחלת הטיפול. אם התחלת בטיפול לפני התייעצות, 

פני לרופא בהקדם.
אם לאחר הווסת האחרונה קיימת יחסי מין לא מוגנים 
ועברו מאז למעלה משלושה ימים או אם הווסת 
האחרונה איחרה ביותר מ- 5 ימים או שהייתה שונה 

מהרגיל, פני לרופא לוודא שאינך בהריון.
אם למרות השימוש בנורלבו 1.5 מ"ג את בהריון, 
חשוב שתפני לרופא גם כדי לוודא כי ההריון אינו 

חוץ רחמי. 
עלייך לפנות לרופא בכדי לשלול הריון חוץ רחמי במיוחד 
אם הינך סובלת מכאבי בטן חריפים לאחר השימוש 
בתרופה או אם עברת בעבר הריון חוץ רחמי, ניתוח 

בחצוצרות הרחם או דלקת באגן הירכיים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני 
התחלת הטיפול אם הינך סובלת: 

מהפרעה חמורה בתפקוד הכבד.

ממחלה במעי הדק )כגון מחלת קרוהן( הפוגעת בספיגת 
המזון שכן יעילות הטיפול עלולה להיפגם.

אזהרות:
נורלבו 1.5 מ"ג  אינו מיועד לשימוש כאמצעי מניעה 

שגרתי. יש להשתמש בו רק בעת חירום.
נורלבו 1.5 מ"ג אינו יעיל אם חלפו יותר מ- 72 שעות 

מעת קיום המגע המיני הלא מוגן.
נורלבו 1.5 מ"ג אינו יעיל אם את בהריון.

נורלבו 1.5 מ"ג אינו מקנה הגנה נגד הידבקות בנגיף 
האיידס או במחלות מין.

אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלייך 
להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים 
הרגישים ללקטוז.

תגובות בין-תרופתיות:
אם הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה 
טיפול בתרופה אחרת, עלייך לדווח לרופא המטפל כדי 
למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-
תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: 
ברביטורטים או תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה כגון: 
פרימידון, פניטואין וקרבמזפין, תרופות לטיפול בשחפת 
כגון: ריפאמפיצין וריפבוטין, תרופות לטיפול באיידס 
כגון: ריטונביר, גריזופולבין לטיפול בפטרת, תרופות 

.)St. John’s Wort( צמחיות המכילות היפריקום
אם את לוקחת ציקלוספורין למערכת החיסונית.

תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש 
בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: בחילה, הקאות 
)ראי סעיפים מינון ואופן השימוש(, שינויים בווסת: 
דימום מועט יותר או מוגבר. בדרך כלל הווסת הבאה 
מתחילה בתאריך המיועד, או מעט קודם לכן, או 

באיחור קל. 
תופעות לוואי נוספות:

עייפות, כאב ראש, סחרחורת, רגישות בשדיים, כאב 
בטן, שלשול, תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך 

זמן קצר.
במקרה של דימום כבד או ממושך או אם יש איחור 
בווסת של למעלה מ- 5 ימים, פני לרופא, מומלץ 

לבצע בדיקת הריון. 
בכל מקרה שבו הינך מרגישה תופעות לוואי שלא 
צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, 

עלייך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:
הטיפול כולל לקיחת טבליה אחת.

קחי טבליה אחת של נורלבו 1.5 מ"ג מוקדם ככל 
האפשר, רצוי תוך 12 שעות לאחר קיום המגע המיני 
הבלתי מוגן, אולם לא מאוחר מ- 72 שעות לאחר 

המגע.
בלעי את הטבליה בשלמותה עם מים.

אל תדחי את לקיחת התרופה. תרופה זו פועלת טוב 
יותר אם נלקחת מוקדם ככל האפשר.

אם הינך משתמשת בגלולות למניעת הריון, המשיכי 
לקחתן כרגיל )בלא קשר ללקיחת נורלבו 1.5 מ"ג(.

באיזו תדירות את יכולה להשתמש בנורלבו 1.5 
מ"ג?

השתמשי בתרופה רק כאמצעי חירום ולא כאמצעי 
מניעה שוטף.

אם את משתמשת בנורלבו 1.5 מ"ג יותר מפעם אחת 
במחזור, עולה הסיכון לשיבוש במחזור.

נורלבו 1.5 מ"ג אינו יעיל באותה מידה כמו אמצעי 
המניעה המקובלים.

פני לרופא לקבלת ייעוץ לגבי אמצעי מניעה לטווח ארוך 
שהינו בעל יעילות גבוהה יותר במניעת הריון.

אם את מקיאה: 
אם הקאת במהלך 3 שעות מעת לקיחת הטבליה, 
השיגי חפיסה נוספת וקחי מיד טבליה נוספת של 

נורלבו 1.5 מ"ג ופני אל הרופא.
אם הקאת את הטבליה הנוספת במהלך 3 שעות 

מעת לקיחתה, פני לרופא או לרוקח.




