Wkładki

Wkładka Jaydess®
Antykoncepcja Jaydess® jest najmniejszą dostępną spiralą hormonalną i zawiera niewielką dawkę
hormonu. Spirala umieszczona w macicy przez lekarza chroni przed niechcianą ciążą. Dzięki
trwającemu od 3 lat, codziennemu, powolnemu, miejscowemu uwalnianiu w macicy niewielkiej
dawki hormonu z grupy progestagenów – lewonorgestrelu, nie trzeba pamiętać o codziennym,
cotygodniowym lub comiesięcznym stosowaniu środków antykoncepcyjnych. Co ważne, wkładka
Jaydess® stanowi idealny środek antykoncepcyjny dla nieródek oraz kobiet po cięciach cesarskich.
Wkładka Jaydess® w skrócie:
 najmniejsza dostępna spirala hormonalna,
 zawiera niewielką dawkę hormonu,
 skuteczna w ponad 99%,
 zapobiega ciąży na 3 różne sposoby,
 działa miejscowo – niewielkie ilości hormonu dostają się do krwiobiegu,
 skuteczna ochrona przed ciążą przez okres do 3 lat z możliwością zaprzestania
zabezpieczenia wcześniej,
 zmniejsza obfitość i długość krwawień miesiączkowych,
 idealne rozwiązanie dla nieródek i kobiet po cięciach cesarskich.
cena: 1000 zł

IMPLANON NXT®
IMPLANON NXT® to niewielki, bardzo cienki, giętki implant o długości 4 cm i średnicy 2
milimetrów, który zapewnia ochronę antykoncepcyjną przez 3 lata. Zawiera wyłącznie progestagen
i jest umieszczany przez lekarza pod skórą, w dyskretnym miejscu, po wewnętrznej stronie
ramienia.
IMPLANON NXT® w skrócie:
 zapewnia 3 lata nieprzerwanej ochrony przed niechcianą ciążą,
 umożliwia szybki powrót funkcji rozrodczych,
 uwalnia niewielkie dawki progestagenu,
 wykazuje ponad 99% skuteczność antykoncepcyjną w zapobieganiu nieplanowanej ciąży,
 jego działanie nie jest uzależnione od codziennego stosowania,
 możliwość stosowania podczas karmienia piersią.
cena: 1000 zł

Mirena®
Mirena® jest typem wkładki domacicznej, który łączy działanie typowej spirali i pigułki
antykoncepcyjnej. Hormonalna wkładka domaciczna jest wyposażona w mały zbiorniczek, z
którego przez kilkadziesiąt miesięcy powoli uwalniane są hormony. Dzięki temu, że nie zażywa się
ich doustnie, skutki uboczne antykoncepcji są mniejsze. Wkładka domaciczna uwalniająca hormony
jest droższa od innych typów spirali, ponieważ jej skuteczność antykoncepcyjna sięga nawet 100%.
Wkładka Mirena® w skrócie:









zapewnia 3-letnią ochronę antykoncepcyjną,
jej skuteczność sięga nawet 100%,
uwalnia stałą niewielką dawkę hormonów,
hamuje jajeczkowanie,
zagęszcza śluz szyjki macicy,
zmienia grubość endometrium,
zagęszcza śluz szyjki macicy.

cena: 1200 zł

Copper TCu 380®
Jest to wkładka w kształcie litery T, która posiada polietylenową ramkę. Wokół 36-milimetrowego
trzpienia owinięty jest drut z czystej miedzi elektrolitycznej, zaś na ramionach wkładki znajdują się
miedziane tulejki. Spirala zakończona jest 3-milimetrową kulką, do której przymocowane są nitki
ułatwiające usuwanie wkładki oraz kontrolę jej obecności. Ramka dodatkowo zawiera siarczan
baru, co pozwala uwidocznić spiralę na zdjęciach rentgenowskich. Wkładka może pozostawać w
macicy przez 10 lat. TCu-380A uchodzi za jedną z najbardziej skutecznych wkładek
Wkładka Tcu 380® w skrócie:
 jej skuteczność wynosi ponad 99%,
 skuteczna, długotrwała i odwracalna metoda antykoncepcji (10 lat),
 możliwość stosowania podczas karmienia piersią,
 wkładka zwierająca miedź i uwalniająca hormon zmniejsza ryzyko rozwoju raka,
endometrium i raka szyjki macicy.
Cena – 400 zł

Copper Cu 375®
Copper Cu 375® jest wkładką antykoncepcyjną z polietylenu z miedzianym drucikiem otaczającym
jej oś. Całkowita powierzchnia oddziałującej miedzi to 375 mm˛. Boczne ramiona są elastyczne i
ukształtowane w sposób zapewniający wkładce stabilną pozycję bez rozciągania jamy macicy.
Wkładka Cu 375® w skrócie:
 jej skuteczność wynosi ponad 98 %,
 zapewnia 5-letnią ochronę antykoncepcyjną,
 płodność powracająca natychmiast po wyjęciu wkładki wewnątrzmacicznej,
 może być stosowana przez kobiety karmiące piersią,
 natychmiastowa skuteczność
 nie wymaga codziennej kontroli i uwagi.
Cena – 400 zł

