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NOVA T 380 wkład.antykonc. 1 szt.
 

Cena: 172,17 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 1 szt.

Postać wkład.antykonc.

Producent/
Dystrybutor

SCHERING AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Miedź, srebro, polietylen, baru siarczan, żelaza tlenek.  Wskazania NovaT jest miedzianą spiralą (wkładką domaciczną)
wyprodukowaną z obojętnego dla organizmu ludzkiego tworzywa sztucznego (polietylen) oraz drucika miedzianego nawiniętego na
spiralny rdzeń (aktywna powierzchnia całkowita 380 mm2). W dolnej części spirali znajdują się nitki służące do jej usunięcia lub kontroli.
NovaT należy do nowej generacji miedzianych spirali domacicznych o większej powierzchni miedzianej i jest jednym z
najbezpieczniejszych środków antykoncepcyjnych jakie są dostępne. Zakrojone na szeroką skalę badania wykazały, że ryzyko zajścia w
ciążę podczas roku jej używania wynosi 1 na 200 przypadków, co w praktyce - w połączeniu z pigułką antykoncepcyjną - zapewnia dużą
skuteczność. NovaT nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Wskazane jest uzupełnienie jej prezerwatywą w trakcie
kontaktu z nowym partnerem. Po jej wyjęciu można zajść w ciążę.  Działanie Spirala działa lokalnie uniemożliwiając zapłodnienie. NovaT
odziaływuje na plemniki, komórkę jajową i jej transport do jajowodu. NovaT jest zatwierdzona do używania przez okres 5 lat.  
Dawkowanie wkładkę domaciczną zakłada położna lub lekarz. Spiralę można założyć w którymkolwiek momencie cyklu
miesiączkowego, ale zazwyczaj zabieg przeprowadza się tydzień po zakończeniu menstruacji, aby mieć pewność, że kobieta nie jest w
ciąży.  Należy natychmiast skontaktować się z położną/lekarzem, jeżeli wystąpi jakiś z podanych niżej objawów: przypominające
skurcze bóle w dole brzucha i przypadki zasłabnięcia, jeżeli podejrzewasz infekcję. Może się objawiać bólem, gorączką i upławami,
menstruacja jest opóźniona lub podejrzewasz ciążę, - spirala przesunęła się lub wypadła, albo nie możesz wyczuć w pochwie nitek.
Jeżeli wystąpią silne krwawienia i znacznie zmieni się przebieg miesiączki. 
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