• Als u overmatig bloedt (per uur raken gedurende
langer dan twee opeenvolgende uren meer dan
twee stuks maandverband verzadigd met bloed,
en als u zich daarnaast duizelig voelt of licht in
het hoofd bent, of u steeds zwakker voelt.
• Als u 38°C koorts of hoger hebt die langer dan
één dag na het inbrengen van de misoprostoltabletten aanhoudt.
• Als u langer dan één dag na het inbrengen van de
misoprostol-tabletten aanhoudend moet overgeven
of aanhoudend diarree hebt.
• Als u zeer ernstige, aanhoudende of verergerende
lage buikpijn hebt die niet wordt verlicht door
geneesmiddelen, rust of een warme kruik.
Als u kort na het (oraal) innemen van mifepriston
moet overgeven, neem dan contact op met uw arts.

U hoeft niet gedurende een vaste tijd te wachten
voordat u weer seks mag hebben. Als u echter wilt
voorkomen dat u zwanger raakt, kunt u het beste
meteen met een doeltreffend anticonceptiemiddel
beginnen. Er zijn klinische studies bekend waarbij
zwangerschappen ontstonden tussen de abortus en
het opnieuw op gang komen van de menstruatie.
Raadpleeg uw arts voor informatie over
anticonceptiemiddelen.

Sunmedabon
Sunmedabon
®

Ik nam de 1e tablet in op
(dag 1)

Als u 24 tot 48 uur na het inbrengen misoprostol
in de vagina weinig of niet bloedt, neem dan
contact op met de kliniek waar de misoprostol
tabletten zijn ingebracht. Dit is geen noodsituatie,
maar mogelijk wel een teken dat het geneesmiddel
niet heeft gewerkt.

De 4 kleine tabletten
zijn ingebracht op
(na 36-48 uur)
Mijn nacontrolebezoek is op
(na 10 tot 14 dagen)
Contact informatie voor hulp:

Het is belangrijk dat u binnen twee weken na het
toedienen van de tabletten terugkomt naar de
kliniek om te laten controleren of de abortus inderdaad heeft plaatsgevonden.
In zeldzame gevallen is het mogelijk dat het
geneesmiddel niet werkt en dat u dus nog zwanger
bent na het gebruik van Sunmedabon®. Dit gebeurt
in 4,5 tot 7,8% van de gevallen. Als dit gebeurt,
heeft u verdere zorg nodig om de zwangerschap te
beëindigen.
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Sunmedabon® bevat twee soorten tabletten
(mifepriston en misoprostol) in dezelfde verpakking.
Deze tabletten worden gebruikt om een vroege
zwangerschap veilig en doeltreffend te beëindigen.
Het gebruik van deze tabletten veroorzaakt soortgelijke bloeding en kramp zoals die bij een hevige
menstruatie of miskraam optreden.

Op dag 1 slikt u de mifepriston-tablet.

Mifepriston
200 mg

Misoprostol
0,2 mg
Mifepriston
200 mg

U mag Sunmedabon® gebruiken als u negen weken
of korter zwanger bent. Dit betekent dat u uw laatste
menstruatie binnen de afgelopen negen weken
(63 dagen) heeft gehad. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of verloskundige als u niet meer precies
weet wanneer uw laatste menstruatie was om vast
te stellen hoe lang u al zwanger bent.
Sommige vrouwen moeten geen Sunmedabon®
gebruiken. Informeer uw zorgverlener voordat u
Sunmedabon® gebruikt over eventuele gezondheidsproblemen die u momenteel hebt of in het verleden
hebt gehad, waaronder bloedstoornissen, en
eventuele geneesmiddelen die u momenteel gebruikt
of in het verleden hebt gebruikt. Als u een spiraaltje
draagt, vertel dat dan uw arts, verpleegkundige of
verloskundige.

Dan, 36-48 uur later, gaat u naar de kliniek om de
vier misoprostol tabletten via de vaginale route in
te (laten) brengen.

Misoprostol
0,2 mg
Misoprostol
0,2 mg

Misoprostol
0,2 mg

Sommige vrouwen hebben een vaginale bloeding
na het innemen van de eerste tablet (mifepriston).
Dit is normaal. De vaginale bloeding en krampen
beginnen gewoonlijk spoedig nadat de misoprostol-tabletten zijn ingebracht via de vagina.
Deze bloeding en kramp zijn vaak heviger dan een
tijdens een hevige menstruatie. Het bloed kan dik
zijn en stolsels bevatten. De bloeding is gewoonlijk
het hevigst gedurende de vier tot zes uur nadat
de misoprostol-tabletten zijn ingebracht via de
vagina, maar soms kan de (doorbraak)bloeding
twee tot drie weken aanhouden.
De kramp is ook het hevigst nadat de misoprosto-l
tabletten zijn ingebracht. U kunt geneesmiddelen
tegen de pijn gebruiken, zoals ibuprofen, of een
warme kruik of warmtepad op uw onderbuik leggen.
De volgende symptomen zijn normale bijwerkingen
van Sunmedabon® op de dag dat de misoprostoltabletten worden ingebracht:
•Misselijkheid
•Hoofdpijn
•(Koude) rillingen

•Koorts
•Braken
•Diarree

Nadat de misoprostol tabletten in de vagina zijn
ingebracht, blijft u 30 minuten liggen.
Bij ontslag uit de kliniek krijgt u, voor zover nodig,
passende medicatie mee en wordt u volledig
ingelicht over de waarschijnlijke symptomen die
kunnen optreden. Tevens kunt u altijd rechtstreeks
telefonisch contact leggen met de kliniek, of er zelf
naar toe gaan als u hier behoefte aan heeft.

Als u de volgende symptomen krijgt of andere
symptomen krijgt waar u zich zorgen over maakt,
neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige
of verloskundige. Als u spoedeisende hulp inroept
en u wordt behandeld door iemand die niet op de
hoogte is van uw situatie, toon hem/haar dan deze
brochure.
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Als u borstvoeding geeft, stop daar dan mee zodra
u de behandeling begint.
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