
Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena TCu380A Be Free

BĄDŹ WOLNA!

Bez hormonów. 
 
 
Nie trzeba pamiętać
o antykoncepcji.

Czym jest miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena TCu380A?
 
Etherena TCu380A to miedziana wkładka wewnątrzmaciczna w kształcie litery T w unikalnym mecha-
nizmie wprowadzania. Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna w kształcie litery T jest wykonana z two-
rzywa sztucznego (LDPE) oraz miedzi i chroni przed zajściem w ciążę. Wkładka zaczyna chronić natych-
miast po wprowadzeniu. Wkładka Etherena TCu380A nie zawiera hormonów i zapewnia utrzymanie 
naturalnego cyklu miesiączkowego. Mechanizm wprowadzania wkładki upraszcza zakładanie wkładki 
wewnątrzmacicznej przez lekarza rodzinnego, położną lub ginekologa. 
 
Jak działa miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena TCu380A?   

Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena zapobiega ciąży bez użycia hormonów. Model Ethere-
na zawiera miedzianą wkładkę wewnątrzmaciczną TCu380A. Wkładkę wewnątrzmaciczną w kształcie 
litery T wprowadza się do macicy. Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna zawiera w 3 miejscach miedź, 
która jest uwalniana stopniowo z bardzo małą szybkością. Miedź unieruchamia plemniki, wskutek czego 
nie mogą one już zapłodnić komórki jajowej. Wkładka wewnątrzmaciczna zapewnia również zmianę 
błony śluzowej przymocowanej do macicy. Zapobiega to zagnieżdżeniu zapłodnionego jajeczka. Miedzia-
na wkładka wewnątrzma ciczna Etherena TCu380A zapobiega ciąży niezwykle skutecznie!

Dla kogo jest odpowiednia miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena TCu380A?  

Wkładka Etherena TCu380A jest teoretycznie odpowiednia dla wszystkich kobiet, które chcą stosować 
antykoncepcję niehormonalną. Można ją stosować nawet u kobiet, które nigdy nie były w ciąży ani nie 
rodziły. Zachowany jest naturalny cykl miesiączkowy. Po założeniu miedzianej wkładki wewnątrzmacicz-
nej Etherena nie trzeba się martwić o antykoncepcję.

Karmienie piersią   

Miedzianą wkładkę wewnątrzmaciczną Etherena można założyć także w okresie karmienia piersią. 
Wkładka nie zawiera hormonów, nie wpływa więc na ilość ani jakość pokarmu matki. 

Co należy zrobić, aby móc znów zajść w ciążę?   
 

Co należy zrobić, jeśli kobieta znów chce zajść w ciążę? Miedzianą wkładkę wewnątrzmaciczną może 
wówczas usunąć lekarz rodzinny, ginekolog lub położna. W ciążę można zajść natychmiast po wyjęciu 
miedzianej wkładki wewnątrzmacicznej, ponieważ nie zawiera ona żadnych hormonów i kontynuowany 
jest zwykły cykl miesiączkowy.



Jak długo trwa ochrona przed zajściem w ciążę po wprowadzeniu?   

Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena TCu380A chroni przed zajściem w ciążę przez 10 lat po 
wprowadzeniu. Oczywiście jest to wielka zaleta, jeśli kobieta pragnie mieć długotrwałą ochronę przed zaj-
ściem w ciążę, ale nie chce codziennie myśleć o antykoncepcji! Do tego wkładka nie zawiera hormonów.

Czy występują jakiekolwiek skutki uboczne?       

Większość kobiet doświadcza niewielu lub nie doświadcza żadnych skutków ubocznych stosowania 
miedzianej wkładki wewnątrzmacicznej TCu380A. Niektóre kobiety odczuwają skutki uboczne, które 
występują głównie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od wprowadzenia. Skutki uboczne mogą obejmować 
skurcze brzucha, nieregularne upływy krwi, cięższą i dłuższą menstruację. U większości kobiet te skutki 
uboczne ustępują po 3 miesiącach i przywrócony zostaje normalny cykl. Skutki uboczne mogą nadal się 
utrzymywać u niewielkiej liczby kobiet. W takim przypadku należy zawsze skontaktować się z lekarzem 
rodzinnym, ginekologiem lub położną. Zalecane jest wykonanie badania kontrolnego po sześciu tygo-
dniach od wprowadzenia wkładki.

Kiedy nie należy stosować tego produktu?   
 

• Uczulenie na miedź
• Niewyjaśniony upływ krwi z pochwy
• Czynne zakażenie
• Nieprawidłowości w budowie macicy
• Choroba Wilsona

Refundacja i składanie zamówień       

Antykoncepcja nie jest objęta podstawowym pakietem ubezpieczeń dla kobiet w wieku 21 lat  
i starszych, chyba że mają one dodatkowe ubezpieczenie. Założenie wkładki wewnątrzmacicznej przez 
lekarza rodzinnego jest objęte ubezpieczeniem. O koszty, które zostaną zwrócone, jeśli wkładka zostanie 
założona przez ginekologa lub położną, należy zapytać ubezpieczyciela zdrowotnego. Należy pamiętać, 
że konieczne będzie pokrycie udziału własnego. Miedziana wkładka wewnątrzmaciczna Etherena jest 
dostępna w aptece. 

Wkładkę Etherena można również zamówić przez internet na stronie www.etherena.nl.

Niniejsza ulotka nie zastępuje ulotki dołączonej do opakowania. Zawsze należy przeczytać całą ulotkę 
dołączoną do opakowania, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.etherena.nl 

Miedzianą wkładkę wewnątrzmaciczną Etherena TCu380A Be Free dystrybuuje w Holandii firma
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