Kdo by IUB™ neměl používat?

Nitroděložní kulička

MIDI

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO IUB™ SCu300B MIDI

INFORMACE PRO PACIENTKY
Nitroděložní tělísko IUB™ SCu300B MIDI se používá k prevenci
otěhotnění.
Není ochranou před infekcí HIV (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými
chorobami.
Dříve, než se rozhodnete pro nitroděložní tělísko IUB™ SCu300B MIDI,
je důležité, abyste porozuměla této brožuře a promluvila jste si o ní se
svým lékařem. Měla byste se též seznámit s dalšími antikoncepčními
metodami, které pro vás mohou být vhodné.

IUB™ byste neměla používat, pokud:

• můžete být těhotná,
• máte dělohu abnormálního tvaru,
• máte pánevní infekci, která se nazývá zánětlivé onemocnění pánve
(ZOP), nebo se v současné době chováte tak, že vám hrozí vyšší
riziko zánětlivého onemocnění pánve (například proto, že vy nebo
váš partner máte pohlavní styk s více partnery/partnerkami),

• jste v uplynulých 3 měsících měla děložní infekci po těhotenství
nebo potratu,

• máte rakovinu dělohy nebo děložního čípku,
• máte nevysvětlené krvácení z pochvy,

Co je tělísko IUB™?

• máte infekci děložního čípku,

IUB™ je tělísko uvolňující měď, které se až na dobu 5 let zavádí do
dělohy k zabránění otěhotnění. IUB™ je určeno pro ženy ve věku
alespoň 15 let.

• máte Wilsonovu chorobu (poruchu zpracování mědi tělem),

IUB™ se skládá z kostry vyrobené z paměťové slitiny (nitinolu), která má
tvar koule o průměru 15 mm. Tato kostra je potažena mědí.

• již máte v děloze nitroděložní antikoncepci.

Ke konci kostry jsou upevněna dvě vlákna. Vlákna jsou jedinou součástí
IUB™, kterou můžete cítit, když máte tělísko zavedeno v děloze.

Jak se IUB™ do dělohy zavádí?

IUB™ a jeho součásti neobsahují latex.

Jak dlouho mohu mít IUB™ zavedeno?
IUB™ můžete mít v děloze až po dobu 5 let. Po 5 letech by vám měl váš
lékař IUB™ vyjmout. Pokud si to budete přát a tělísko IUB™ pro vás bude
i nadále vhodné, může vám být při stejné návštěvě zavedeno nové.

Co když změním názor a budu chtít otěhotnět?
Váš lékař vám může IUB™ kdykoli vyjmout. Po vynětí IUB™ je jeho
antikoncepční účinek odstraněn.

• jste alergická na kterýkoli z materiálů tělíska,

IUB™ se do dělohy zavede během návštěvy v ordinaci. Váš řádně
zaškolený lékař vás nejdříve vyšetří, aby zjistil polohu dělohy. Poté vám
vydezinfikuje pochvu a děložní čípek, změří vám dělohu a zasune do
ní plastový zavaděč obsahující IUB™. Následně lékař zavaděč vyjme
a ponechá vám IUB™ v děloze. Do pochvy vám budou vyčnívat
dvě modrá vlákna. Lékař vlákna zastřihne, aby na minimum omezil
nepohodlí. Při zavádění IUB™ můžete pociťovat křeče nebo štípání.
Některé ženy mohou omdlít nebo mohou několik minut poté pociťovat
nevolnost či závratě. Použití analgetika před zavedením je na uvážení
pacienta a lékaře.
Váš lékař vás může požádat, abyste před odchodem z ordinace chvíli
ležela.
IUB™ by měl odstranit pouze lékař. Vynětí se provádí zatažením za
vlákna prostředku.

Jak IUB™ funguje?
Obecně přijímané teorie, jak funguje IUB™, říkají, že brání spermii v
dosažení vajíčka, brání oplodnění vajíčka a brání vajíčku v zahnízdění
v děloze. IUB™ nebrání každý měsíc vaječníkům ve tvorbě vajíček
(ovulaci).

Jak ověřím, že mám IUB™ v děloze?

Kdo může IUB™ používat?

Po zavedení IUB™ docházejte na kontroly k lékaři zhruba jednou za
měsíc, aby bylo jisté, že máte tělísko stále v děloze.
Pokud je IUB™ na nesprávném místě, zvyšuje se šance, že otěhotníte.
Pokud nemůžete svého lékaře hned navštívit, používejte další
antikoncepční metodu.

Pro IUB™ se můžete rozhodnout, pokud byste:

V době zavedení IUB™ můžete používat tampony.

• chtěla antikoncepci, která je velmi účinná,
• chtěla antikoncepci, která přestane působit, když ji přestanete
používat,

• chtěla antikoncepci, jejíž použití je snadné,
• nechtěla jako antikoncepci užívat syntetické hormony.

U těhotenství se zavedeným tělískem IUB™ existuje větší než obvyklá
pravděpodobnost, že půjde o mimoděložní těhotenství. Mimoděložní
těhotenství je akutní situace, která může vyžadovat chirurgický zákrok.
Mimoděložní těhotenství může vyvolat vnitřní krvácení, neplodnost
a smrt. Neobvyklé poševní krvácení nebo bolest břicha mohou být
známkou mimoděložního těhotenství.
Zdá se, že měď v IUB™ nevyvolává vrozené vady.

Jaké nežádoucí účinky mohu u IUB™ očekávat?
Mezi nejčastější nežádoucí účinky IUB™ patří silnější, delší menstruace a
špinění mezi periodami; většina těchto nežádoucích účinků se po
2-3 měsících sníží. Pokud však vaše menstruační krvácení bude i nadále
silné nebo dlouhé nebo pokud bude špinění pokračovat, obraťte se na
svého lékaře.
Zřídka se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky:

• Zánětlivé onemocnění pánve (ZOP): nitroděložní tělíska i tělíska
IUB™ jsou méně často spojena se zánětlivým onemocněním
pánve. ZOP je infekce dělohy, vejcovodů a okolních orgánů. Vznik
ZOP je nejpravděpodobnější během prvních 20 dnů po zavedení
tělíska. Máte vyšší pravděpodobnost onemocnět ZOP, pokud
máte vy nebo váš partner pohlavní styk s více partnery. ZOP se
léčí antibiotiky. ZOP však může způsobit vážné problémy, jako je
neplodnost, mimoděložní těhotenství a chronická pánevní bolest. Ve
vzácných případech může ZOP způsobit i smrt. Závažnější případy
ZOP vyžadují chirurgický zákrok nebo hysterektomii (odstranění
dělohy). Obraťte se na svého lékaře ihned, pokud se u vás projeví
jakékoli příznaky ZOP: bolest břicha nebo pánevní bolest, bolest při
pohlavním styku, neobvyklý nebo páchnoucí poševní výtok, zimnice,
silné krvácení nebo horečka.

• Obtížné vynětí: někdy může být vynětí tělíska IUB™ obtížné, protože

Navštivte ho, pokud:

• se domníváte, že jste těhotná,
• trpíte pánevní bolestí nebo bolestí během pohlavního styku,
• máte neobvyklý poševní výtok nebo léze na genitáliích,
• máte horečku nevysvětleného původu,
• můžete být vystavena pohlavně přenosným chorobám,
• můžete cítit jakoukoli jinou část IUB™ kromě vláken,
• se vy nebo váš partner stanete HIV pozitivními,
• máte silné nebo dlouhodobé poševní krvácení,
• vám vynechá menstruace.
Tato brožura obsahuje souhrn nejdůležitějších informací o IUB™. Pokud
byste chtěla získat další informace, obraťte se prosím na svého lékaře.
Svého lékaře můžete požádat o informace o IUB™, které jsou určeny pro
zdravotnické pracovníky.

Určeno pouze k jednorázovému použití.
Sterilizováno etylenoxidem.
Neprovádějte resterilizaci.
Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený.
1

tělísko uvízne v děloze. Pro odstranění IUB™ může být někdy nutná
hysteroskopie.

Balení obsahuje jeden kus.
Čtěte návod k použití.
Upozornění. S tímto prostředkem souvisejí zvláštní
opatření, která naleznete v návodu k použití.

• Perforace: ve vzácných případech IUB™ pronikne děložní stěnou,

Po použití obal recyklujte.

a to zejména při zavádění. To se nazývá perforace. Pokud tělísko
IUB™ perforuje dělohu, je nutné jeho odstranění. Může být nutný
chirurgický zákrok. Pokud kojíte nebo jste během 36 týdnů před
zavedením porodila, existuje větší riziko perforace děložní stěny
tělískem. Perforace může způsobit infekci, zjizvení nebo poškození
dalších orgánů. Pokud tělísko IUB™ perforuje dělohu, nejste
chráněna před otěhotněním.

Zástupce pro Evropu:
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
Tel.: +49 511 6262 8630
Fax: +49 511 6262 8633

• Vypuzení: IUB™ může částečně nebo úplně vyjít z dělohy. To se
nazývá vypuzení. U žen, které nikdy nebyly těhotné, může existovat
vyšší pravděpodobnost vypuzení IUB™ než u žen, které již těhotné
byly. Jestliže se domníváte, že IUB™ částečně nebo úplně vystoupilo
z dělohy, používejte další antikoncepční metodu, jako je kondom, a
obraťte se na svého lékaře. Nezavádějte znovu již použité IUB™.

IUB™ je ochranná
známka společnosti
OCON Medical Ltd.
www.oconmed.com

IUB™ u vás může vyvolat další nežádoucí účinky. Například se u vás
může projevit anémie (nízký počet červených krvinek), bolest zad,
bolest při pohlavním styku, menstruační křeče, alergická reakce,
poševní infekce, poševní výtok, mdloby nebo bolest. Pohlavní partner
může trpět nepohodlím způsobeným vyjímacími vlákny.

Co se stane, pokud v době, kdy mám zavedené tělísko
IUB™, otěhotním?

Pracovníci provádějící zobrazovací vyšetření magnetickou rezonancí
(MR) musejí být před vyšetřením informováni o přítomnosti IUB™.

Pokud se domníváte, že jste těhotná, ihned se obraťte na svého lékaře.
Pokud jste těhotná a máte v děloze IUB™, může se u vás vyvinout těžká
infekce nebo šok, můžete potratit nebo předčasně porodit a můžete i
zemřít. Vzhledem k těmto rizikům vám lékař doporučí vynětí IUB™,
i když odstranění tělíska může způsobit potrat.

Tento přehled nežádoucích účinků není kompletní. Pokud máte jakékoli
dotazy týkající se nežádoucího účinku, poraďte se se svým lékařem.

Pokud budete v těhotenství pokračovat se zavedeným IUB™, pravidelně
navštěvujte svého lékaře. Pokud u vás nastane horečka, zimnice, křeče,
bolesti, krvácení, příznaky podobné chřipce nebo nezvyklý zapáchající
poševní výtok, ihned se obraťte na svého lékaře.

Svého lékaře navštivte, pokud budete mít jakékoli obavy související
s IUB™.

Výrobce:
OCON Medical Ltd.
15 Hashdera Hamerkazit
POB 552, Modiin 7171801, Israel
Tel.: +972 72 21 50 105
Distributor v České republice:
AXONIA, a.s.
Bydžovská 185
190 14 Praha 9
www.axonia.cz

Kdy mám navštívit svého lékaře?
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