NOVA T 380 intrauterini uložak
UPUTA ZA UPORABU
Ime i prezime korisnice:
Datum umetanja:
Umetnuo:
Sljedeće kontrole:
1.
2.
3.
4.
5.
Razdoblje korištenja je 5 godina. Intrauterini uložak (IUD, eng. Intrauterine device) treba ukloniti
ili zamijeniti (mjesec/godina):_____/____
Molimo, sačuvajte ovu uputu i zapisane podatke jer bi Vam kasnije mogli zatrebati.

Što je NOVA T 380 ?
NOVA T 380 je uložak u obliku slova T koji se umeće u maternicu kako bi se spriječila trudnoća.
Vertikalni dio T-uloška omotan je čistom bakrenom žicom, što rezultira površinom bakra od
otprilike 380 mm². Žica sadrži srebrnu jezgru koja ima ulogu spriječiti pucanje žice. Na petlju na
donjem dijelu vertikalnog uloška u omču su zavezane dvije niti koje služe za uklanjanje uloška.
Kako djeluje NOVA T 380?
Najnovija ispitivanja pokazuju da intrauterini ulošci (IUD-i) koji sadrže bakar utječu na
reprodukciju u ranom stadiju tako što sprječavaju oplodnju. IUD utječe na kretanje spermija i
jajašca te također inhibira sposobnost spermija da oplode jajašce.
Tijekom razdoblja korištenja NOVA T 380 otpušta bakar u maternicu, ali u tako malim
količinama da nema opasnosti za ženu. Prosječan dnevni unos bakra normalnom prehranom
daleko je veći nego onaj kojeg otpušta uložak.
Koliko je učinkovita NOVA T 380 ?
Postotak trudnoće uz intrauterini uložak NOVA T 380 iznosi 0,6 na 100 žena-godina.
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Kada se NOVA T 380 ne smije upotrebljavati?
Uložak se ne smije upotrebljavati ako imate bilo koje od ovih stanja:
•
trudnoća ili sumnja na trudnoću
•
trenutna ili upalna bolest zdjelice koja se ponavlja; infekcija donjega dijela genitalnog
trakta
•
infekcija maternice nakon poroda ili nakon pobačaja u posljednja tri mjeseca
•
neliječeni cervicitis
•
rak grlića maternice ili maternice
•
neliječena cervikalna displazija
•
nedijagnosticirano abnormalno maternično krvarenje
•
anomalije grlića maternice ili maternice, uključujući fibroide ako oni izobličuju
materničnu šupljinu
•
alergija na bakar
•
Wilsonova bolest (poremećaj u ravnoteži bakra u tijelu)
•
poremećaji u zgrušavanju krvi
•
stanja povezana s povećanom sklonošću infekcijama.
NOVA T 380 nije prvi izbor kontracepcije za mlade žene koje još nisu rađale.
Koje mjere opreza treba poduzeti prije umetanja ili uklanjanja?
Pregled prije umetanja može uključivati citološki bris grlića maternice (Papa-test) i druge testove
npr. na infekcije, uključujući spolno prenosive bolesti ako je to potrebno. Mora se obaviti
ginekološki pregled kako bi se odredio položaj i veličina maternice.
Bakreni IUD-i mogu pojačati gubitak krvi mjesečnicom i pogoršati dismenoreju. NOVA T 380
nije prvi izbor u kontracepciji za žene s pojačanim menstrualnim krvarenjima, anemijom,
dismenorejom ili za žene koje primaju antikoagulanse. Ako se ta stanja pojave tijekom uporabe
NOVA T 380, mora se uzeti u obzir uklanjanje uloška.
NOVA T 380 može se upotrebljavati s oprezom u žena koje imaju prirođene bolesti srca ili
srčanih zalistaka i zbog toga imaju povećan rizik od nastanka infektivne upale srčanog mišića.
Kada se treba umetnuti NOVA T 380?
IUD se može umetnuti bilo kada tijekom menstrualnoga ciklusa. Da bi se smanjio rizik
nedijagnosticirane trudnoće, najbolje vrijeme za umetanje uloška je unutar sedam dana od
početka menstrualnoga krvarenja. IUD se također može umetnuti odmah nakon pobačaja ako ne
postoje genitalne infekcije. IUD se ne smije umetnuti dok ne prođe 6 tjedana od porođaja (vidjeti
dio Upozorenja – Perforacija).
Mogu li dojiti dok se koristim NOVA T 380 IUD-om?
NOVA T 380 ne utječe na dojenje.
Mogu li se koristiti tamponima?
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Preporuča se upotreba higijenskih uložaka. Ukoliko se koriste tamponi, trebate ih oprezno
mijenjati.
Ometa li NOVA T 380 spolni odnos?
IUD će spriječiti trudnoću čim se umetne. Ni Vi ni Vaš partner ne biste trebali osjetiti uložak
tijekom spolnog odnosa. Ako se to dogodi, spolni odnos treba izbjegavati sve dok Vas liječnik ne
pregleda i ne utvrdi da li je uložak još u ispravnu položaju.
Kako se umeće NOVA T 380?
Instrument koji se zove spekulum umetne se u rodnicu te se grlić maternice očisti antiseptičnom
tekućinom. Tada se pomoću tanke, fleksibilne plastične cjevčice IUD umetne u maternicu. To
možete osjetiti, ali Vam ne bi smjelo uzrokovati jaku bol.
Koliko se dugo NOVA T 380 može koristiti?
NOVA T 380 štiti od trudnoće kroz pet godina, nakon čega uložak treba ukloniti. Novi se uložak
može umetnuti odmah ako je nalaz nedavno načinjenog Papa-testa u granicama normale.
Kako mogu znati da li je NOVA T 380 na pravom mjestu?
Nakon mjesečnice možete provjeriti da li su niti na svom mjestu. Nakon mjesečnice nježno
gurnite prst u rodnicu i popipajte da li osjećate niti na početku maternice (grlić).
Ne vucite niti, jer biste slučajno mogli izvući NOVA T 380 intrauterini uložak. Ako ne osjećate
niti, to može značiti da je došlo do izbacivanja ili perforacije. U tom slučaju morate izbjegavati
spolni odnos ili koristiti mehanički kontraceptiv (npr. prezervativ) i obratiti se liječniku.
Što ako želim zatrudnjeti ili ukloniti NOVA T 380 iz drugog razloga?
Liječnik lako može ukloniti uložak bilo kada, nakon čega je moguća trudnoća. Uklanjanje je
najčešće bezbolan postupak. Plodnost se vraća u normalu nakon uklanjanja NOVA T 380 IUD.
Ako ne želite ostati trudni, NOVA T 380 intrauterini uložak se ne smije uklanjati nakon sedmog
dana menstrualnog ciklusa (mjesečnica), osim ako kontracepcija nije osigurana drugim metodama
(npr. prezervativ) najmanje tijekom sedam dana prije uklanjanja. Ako nemate redovite
mjesečnice, trebate koristiti mehaničke metode kontracepcije tijekom sedam dana prije uklanjanja
pa sve dok Vam se mjesečnica ponovno ne javi. Novi uložak NOVA T 380 se također može
umetnuti odmah nakon uklanjanja te u tom slučaju nije potrebna dodatna zaštita.
Kada trebam posjetiti liječnika?
Trebate provjeriti IUD 4 do 12 tjedana nakon umetanja, a nakon toga redovito, najmanje jedanput
godišnje. Također, obratite se liječniku ako se dogodi nešto od ovoga:
•
•
•

ako su se Vaše mjesečnice promijenile i uzrokuju nelagodu
ako Vam mjesečnica kasni (sumnjate na trudnoću)
ako osjećate stalnu bol u trbuhu (možda i uz vrućicu) ili imate neuobičajen vaginalni
iscjedak
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•
•
•

ako Vi ili Vaš partner osjećate bol ili nelagodu pri spolnom odnosu
ako više ne osjećate niti u rodnici
ako se IUD pomaknuo i možete osjetiti njegov donji kraj.

Nuspojave
Sasvim je normalno da imate poremećaje u menstrualnom krvarenju tijekom prvih nekoliko
mjeseci. Broj dana krvarenja ili točkastoga krvarenja može se povećati. Uz to, krvarenje može biti
jače. Kratko vrijeme nakon umetanja možete osjećati bol u trbuhu. Produljena bol i teško
krvarenje mogu značiti da je IUD djelomično izbačen, a u tom slučaju uložak valja ukloniti i
umetnuti novi u pravilan položaj. Trudnoća u slučaju neuspjeha metode može biti
izvanmaternična. Tijekom primjene IUD-a može se javiti upalna bolest zdjelice. Nakon umetanja
IUD-a prijavljeni su slučajevi sepse (vrlo teška sistemska infekcija koja može biti fatalna) (vidjeti
dio Upozorenja – Infekcije).
Rizik od perforacije je povećan u dojilja i u žena koje su rodile unutar 36 tjedana prije umetanja
(vidjeti dio Upozorenja – Perforacija).
Neke žene nakon umetanja mogu osjetiti bol i omaglicu. Ako one ne prođu unutar pola sata
provedenih u ležećem položaju, uložak možda nije ispravno postavljen. Potrebno je obaviti
pregled i, ako je potrebno, ukloniti IUD.
Alergijske kožne reakcije mogu biti uzrokovane uloškom.
Upozorenja
• Infekcije
Prilikom umetanja, NOVA T 380 zaštićena je cijevi za umetanje da bi se smanjio rizik od
infekcije. Unatoč tome, postoji povećan rizik od nastanka infekcije organa zdjelice odmah nakon
umetanja. Infekcije u području organa zdjelice u korisnica IUD-a često su povezane sa spolno
prenosivim bolestima. Rizik od infekcije povećan je ako žena ili njezin partner imaju veći broj
seksualnih partnera. Infekcije organa zdjelice moraju se odmah liječiti jer mogu smanjiti plodnost
i povećati rizik od nastanka izvanmaternične trudnoće. U iznimno rijetkim slučajevima, nedugo
nakon umetanja IUD-a mogu se javiti teška infekcija ili sepsa (vrlo teška infekcija koja može biti
smrtonosna.
IUD se mora izvaditi ako se ponavljaju zdjelične infekcije ili ako akutna infekcija ne reagira na
terapiju unutar nekoliko dana.
Posavjetujte se s liječnikom bez odgode ako imate trajnu bol u donjem dijelu trbuha, vrućicu, bol
povezanu sa spolnim odnosom ili abnormalno krvarenje. Jaka bol ili vrućica nedugo nakon
umetanja mogu značiti da imate tešku infekciju koja se odmah mora liječiti.
•

Perforacija
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Mogu se javiti perforacija ili penetracija stijenke maternice, najčešće prilikom umetanja, iako je
moguće da se otkriju tek nakon nekog vremena. Uložak NOVA T 380 koji se nalazi izvan
šupljine maternice nije učinkovit u zaštiti od trudnoće. Možda će biti potrebna operacija kako bi
se uklonio NOVA T 380 uložak. Rizik od perforacije je povećan u dojilja i u žena koje su rodile
unutar 36 tjedana prije umetanja te može biti povišen u žena s fiksiranom maternicom nagnutom
prema natrag (fiksirana maternica u retroverziji).
• Izbacivanje
Mišićne kontrakcije maternice tijekom mjesečnice mogu ponekad istisnuti IUD s mjesta ili ga
izbaciti. Mogući simptomi su bol i neuobičajeno krvarenje. Ako se IUD ne nalazi u ispravnu
položaju, djelotvornost je smanjena.
Trudnoća s intrauterinim uloškom NOVA T 380 u maternici
Trudnoća je malo vjerojatna dok se koristite IUD-om NOVA T 380. Ipak, ako zatrudnite dok je
uložak u maternici i želite zadržati trudnoću, preporučljivo je ukloniti uložak. Ako se uložak ne
ukloni, postoji rizik od pobačaja ili preranoga poroda. Trudnoću treba pažljivo pratiti. Nema
dokaza o prirođenim manama u slučajevima kada se trudnoća nastavila do termina poroda sa
uloškom u maternici. Ako se uložak ne može lagano izvaditi, valja razmisliti o prekidu trudnoće.
Ako želite nastaviti trudnoću, a uložak ne može biti izvađen, posavjetujte se s liječnikom koji će
Vam ponuditi više informacija o tome kako postupiti. Naročito se morate odmah obratiti
liječniku ako osjećate bolne grčeve u trbuhu i imate temperaturu.
•

Izvanmaternična trudnoća (trudnoća izvan maternice)

Iako se izvanmaternična trudnoća može dogoditi dok se upotrebljava IUD, trenutni podaci
upućuju na to da žene koje se koriste IUD-om nemaju veći rizik od nastanka izvanmaternične
trudnoće u odnosu na žene koje ne upotrebljavaju nikakvo kontracepcijsko sredstvo. Ipak, ako
žena koja koristi IUD zatrudni, treba biti pažljivo pregledana. Žene koje su imale
izvanmaterničnu trudnoću, operacije u području zdjelice ili infekcije organa zdjelice imaju veći
rizik od nastanka izvanmaternične trudnoće. Ako je početak mjesečnice odgođen, krvarenje je
oskudno te imate bolove u donjem dijelu trbuha, mora se razmotriti mogućnost izvanmaternične
trudnoće.
Anemija
Intrauterini uložak koji sadržava bakar može povećati menstrualni gubitak krvi i stoga povećati
rizik od anemije.
Ime i adresa proizvođača
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Njemačka
Revizija upute
7.3.2018.
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