
Etherena TCu380A Özgür Ol Bakır IUD

ÖZGÜR OLUN! 

Hormon içermez. 
 
Doğum kontrolü hakkında 
düşünmeye gerek yok. 

Etherena TCu380A bakır IUD nedir?
Etherena TCu380A, benzersiz bir yerleştirme mekanizmasında T şeklinde bir bakır IUD içerir. T 
şeklindeki bakır RİA, plastik (LDPE) ve bakırdan üretilmiştir ve gebeliğe karşı korur. Koruma, yer-
leştirildikten hemen sonra başlar. Etherena TCu380A hormonsuzdur ve doğal adet döngüsünün 
sürdürülmesini sağlar. Yerleştirme mekanizması, GP’niz, ebeniz veya jinekoloğunuz tarafından 
IUD’nin yerleştirilmesini kolaylaştırır.  
 
Etherena TCu380A bakır IUD nasıl çalışır? 
Bir Etherena bakır IUD, hamileliği önlemenin hormonsuz bir yoludur. Etherena, TCu380A tipi 
bakır IUD içerir. T şeklindeki IUD rahim içine yerleştirilir. IUD, çok kademeli olarak salınan 3 böl-
gede bakıra sahiptir. Bakır, sperm hücrelerini hareketsiz kılar, yani sperm hücresi artık yumurta 
hücresini dölleyemez. IUD ayrıca rahme bağlı olan mukoza zarının değişmesini de sağlar. Bu, 
döllenmiş bir yumurtanın implante edilmesini önler. Bir Etherena Tcu380A bakır IUD, hamileliği 
önlemenin çok güvenilir bir yoludur!

Etherena TCu380A bakır IUD kimler için uygundur?   
Teorik olarak, Etherena TCu380A hormonsuz doğum kontrolü isteyen tüm kadınlar için uygun-
dur. Hiç hamile kalmamış veya doğum yapmamış olsanız bile. Doğal adet döngüsü korunur. 
Etherena bakır IUD yerleştirildikten sonra doğum kontrolü konusunda endişelenmenize gerek 
yoktur.

Emzirme   

Ayrıca emzirirken Etherena bakır IUD’yi da taktırabilirsiniz. IUD hormon içermediğinden anne 
sütünün miktarını veya kalitesini etkilemeyecektir.

Tekrar hamile kalmak istiyor musunuz?  
 

Tekrar hamile kalmaya karar verdiniz mi? Daha sonra doktorunuz, jinekoloğunuz veya ebeniz 
bakır IUD’yi çıkarabilir. Bakır IUD herhangi bir hormon içermediğinden ve normal adet döngünüz 
devam ettiğinden, çıkarıldıktan hemen sonra hamile kalabilirsiniz.



Yerleştirmeden sonra gebeliğe karşı koruma ne kadar sürer?  
Etherena TCu380A bakır IUD, takıldıktan sonra 10 yıl boyunca gebeliğe karşı korur. Uzun süre 
gebeliğe karşı korunmak istiyor ancak her gün doğum kontrolünü düşünmek istemiyorsanız 
elbette bu büyük bir avantaj! Ve hormonsuzdur.

Herhangi bir yan etkisi var mı?       

Çoğu kadın, TCu380A bakır IUD’nin çok az veya hiç yan etkisi yaşamaz. Bazı kadınlar yan etkiler 
yaşayacaktır ve bunlar çoğunlukla yerleştirildikten sonraki ilk 3 ayda ortaya çıkar. Bu yan etkiler 
arasında karın krampları, düzensiz kan kaybı, daha ağır ve uzun süreli adet kanaması sayılabi-
lir. Çoğu kadın için bu yan etkiler 3 ay sonra kaybolur ve normal döngü geri yüklenir. Az sayıda 
kadın bu yan etkileri yaşamaya devam edecektir. Bu durumda, her zaman aile doktorunuz, ji-
nekoloğunuz veya ebenizle iletişime geçmelisiniz. Yerleştirildikten altı hafta sonra bir kontrol 
yapılması önerilir.

Bu ürün ne zaman kullanılmamalıdır?   
 

• Bakır alerjisi
• Açıklanamayan vajinal kan kaybı
• Aktif enfeksiyon
• Rahim anormallikleri
• Wilson hastalığı

Ödeme ve Sipariş      

Ek sigorta yaptırmadıkları sürece, doğum kontrolü 21 yaş ve üstü kadınlar için te-
mel sigorta paketi kapsamında değildir. RİA’nın pratisyen hekim tarafından takıl-
ması sigorta kapsamındadır. Bir jinekolog veya ebe tarafından IUD takılırsa geri 
ödenecek masrafları sağlık sigortası şirketinize sorun. İskonta uygulanabilecek bir 
ödemeniz olacağını unutmayın. Etherena bakır IUD eczaneden temin edilebilir.  

Etherena ayrıca www.etherena.nl üzerinden çevrimiçi olarak sipariş edilebilir.

Bu broşür prospektüsün yerine geçmez. Daha fazla bilgi için daima prospektüsün tamamını 
okuyun. 

Daha fazla bilgi için www.etherena.nl adresini ziyaret edin. 

Etherena TCu380A Özgür Ol bakır IUD, Hollanda’da MML Medical BV tarafından dağıtılmaktadır.
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