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NOVINKA

Nehormonální nitroděložní kulička

IUBTM BALLERINE® NA PRVNÍ
POHLED – DLOUHODOBÁ
ANTIKONCEPCE NA 5 LET
Váš lékař Vám doporučil nitroděložní kuličku IUBTM Ballerine®
- nehormonální nitroděložní tělísko kulovitého tvaru s
měděnými perlami. V této brožurce naleznete odpovědi
na často kladené otázky.

Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine®
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bez hormonů
kulatá, malá, pružná
šetrná k mému tělu
snadné zavedení
5 let na ní nemusím myslet

„Vždy jsem toužila po šetrné
a účinné antikoncepci bez hormonů.
Objevila jsem nitroděložní kuličku
IUBTM Ballerine® a jsem s ní velmi
spokojená.“
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Schollerov

www.nitrodeloznikulicka.cz
Výhradní distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185,
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Zdravotnický prostředek

0459

IUBTM je obchodní známka
a Ballerine® je registrovaná
obchodní známka
společnosti OCON Medical Ltd.

• neobsahuje žádné hormony
• zabraňuje těhotenství pouze lokálně
• účinkuje až po dobu 5 let
• neovlivňuje sexuální touhu (libido)
ani metabolizmus kostí
• neovlivňuje ovulaci
• nezpůsobuje zvýšení hmotnosti
• přináší vysokou účinnost
• je alternativou k trvalé sterilizaci
(můžete se tak vyhnout operaci)

Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine® je také vhodná
a účinná metoda antikoncepce pro dívky, které ještě
nebyly těhotné. Po vyjmutí tělíska se plodnost ihned
obnoví.
Pamatujte však, že žádná metoda antikoncepce není
100% účinná.

CO JE NEHORMONÁLNÍ
NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA
IUBTM BALLERINE®?
Pokroková, nehormonální, účinná
a bezpečná antikoncepce na 5 let.
Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine® účinkuje lokálně stejným
způsobem jako jiná nitroděložní tělíska. Antikoncepční
účinek zajišťuje měď z perel.

ANTIKONCEPCE
VYTVAROVANÁ PRO ŽENY

Jakmile lékař umístí tělísko do dělohy, nitroděložní kulička
IUBTM Ballerine® získá svůj původní trojrozměrný tvar. Pružná
konstrukce bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní
kuličce IUBTM Ballerine® neustále v děloze zaujímat ideální
as
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Děloze přátelská a pružná nitroděložní kulička IUBTM
Ballerine® je jako jediná na světě vyrobena ze speciální
slitiny (Nitinol) s tvarovou pamětí, která se v lékařství
používá již po dlouhou dobu například k výrobě
koronárních stentů a implantátů. Na tuto polymerem
potaženou slitinu je umístěno několik měděných perel.
Díky své malé velikosti
lze nitroděložní
kuličku IUBTM Ballerine®
zavádět velmi snadno
i bez lokálního umrtvení.
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JAK NITRODĚLOŽNÍ
KULIČKA IUBTM BALLERINE®
FUNGUJE?

JAKÁ JE SPOLEHLIVOST
IUBTM BALLERINE®?
Účinnost IUBTM Ballerine® v prevenci těhotenství je přes 99%.*

Jakmile je nitroděložní kulička IUB Ballerine umístěna
do děložní dutiny, začnou měděné perly uvolňovat malé
množství mědi, které je mnohonásobně menší, než se do
organizmu dostává běžnou stravou.
TM
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Měděné ionty, stejně jako u jiných nehormonálních
nitroděložních tělísek, snižují mobilitu spermií a tak jim brání
vajíčko oplodnit.

KDY A KAM SE NITRODĚLOŽNÍ KULIČKA
IUBTM BALLERINE® ZAVÁDÍ?
Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine® se zavádí do dělohy během
návštěvy Vašeho gynekologa. Ideální čas jsou poslední dny
Vaší menstruace, kdy je děložní čípek přirozeně otevřen
natolik, že umožňuje snadné zavedení tělíska a zároveň
možnost těhotenství je minimální.
Lékař Vás nejdříve vyšetří, aby zjistil pozici Vaší dělohy.
Po změření její velikosti Vám pomocí zavaděče nitroděložní
kuličku IUBTM Ballerine® umístí do děložní dutiny. Pokud jste
ještě nebyla těhotná, může být nutné cervikální kanál
nejdříve o něco málo rozšířit.
Po vyjmutí zavaděče zůstane nitroděložní kulička IUBTM
Ballerine® v děloze, kde si sama nalezne ideální pozici
a okamžitě začne účinkovat. Správnost umístění tělíska
v děloze je možné zkontrolovat ultrazvukem.
Po 4–12 týdnech po zavedení by měl Váš gynekolog pozici
nitroděložní kuličky IUBTM Ballerine® zkontrolovat a následně
také v ročních intervalech.
Dvě vlákna určená pro vyjmutí tělíska vyčnívají do pochvy
a při správném zavedení je Váš partner při pohlavním
styku necítí. V případě, že by přesto působily potíže, Váš
gynekolog Vám je může zkrátit.
*na základě zveřejněných vigilančních dat pro IUBTM Ballerine® společností OCON Medical Ltd.

JE ZAVEDENÍ BOLESTIVÉ?

Zavedení IUBTM Ballerine® může být bolestivé, zejména
pokud je děložní hrdlo velmi těsné. Můžete požádat
vašeho lékaře, aby použil lokalní anestetikum nebo můžete
užít léky snižující bolest.
Ihned po zavedení se mohou objevit křeče nebo
menstruační krvácení. Některé ženy mohou cítit slabost,
nevolnost nebo závratě několik minut poté. Nemusíte
mít obavy – děloha potřebuje čas přizpůsobit se nové
situaci. Každá bolest obvykle ustupuje rychle. Pokud bolest
přetrvává, obraťte se na svého lékaře.

MOHOU SE VYSKYTNOUT
NĚJAKÉ NEŽÁDOUCÍ
ÚČINKY?
Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří silnější, delší
menstruace a špinění. Po 2–3 měsících, jakmile si Vaše
děloha na působení IUBTM Ballerine® zvykne, se intenzita
většiny těchto nežádoucích účinků sníží. Některé ženy
mohou při zavádění tělíska omdlít. Je to podobná reakce,
jaká se vyskytuje při odběru krve a nemá žádné vážné
následky.
Ve vzácných případech tělísko může proniknout děložní
stěnou, a to zejména při zavádění. Toto se nazývá
perforace. Pokud tělísko perforuje dělohu, je nutné jeho
odstranění a pak nejste chráněna před otěhotněním. Může
být nutný chirurgický zákrok. Pokud kojíte nebo jste během
36 týdnů před zavedením porodila, je riziko perforace vyšší.
Tělísko může částečně nebo úplně opustit dělohu. Toto
se nazývá vypuzení. U žen, které nikdy nebyly těhotné, je
riziko vypuzení vyšší než u žen, které již těhotné byly. Jestliže
se domníváte, že tělísko částečně nebo úplně opustilo
dělohu, používejte další antikoncepční metodu, například
kondom, a obraťte se na svého lékaře.
Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták
a případné otázky ohledně nežádoucích účinků konzultujte
se svým gynekologem.

KDY BYSTE NEMĚLA
POUŽÍVAT NITRODĚLOŽNÍ
KULIČKU IUBTM BALLERINE®?
Nitroděložní kuličku 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),
• v uplynulých 3 měsících jste měla děložní infekci po
těhotenství nebo potratu,
• máte rakovinu dělohy nebo děložního čípku,
• máte nevysvětlené krvácení z pochvy,
• máte infekci děložního čípku,
• máte Wilsonovu chorobu (poruchu zpracování mědi
tělem),
• jste alergická na kterýkoli z materiálů tělíska (měď, nikl,
titan, PET a PP),
• již máte v děloze nitroděložní antikoncepci.
Před zavedením si důkladně přečtěte příbalový leták
a případné otázky konzultujte se svým gynekologem.

DŮLEŽITÉ
INFORMACE:

Navštivte svého gynekologa, pokud:
• se domníváte, že jste těhotná
• trpíte pánevní bolestí nebo Vy či Váš partner pociťuje
bolest při pohlavním styku
• máte neobvyklý poševní výtok nebo léze na genitáliích
• máte horečku nevysvětleného původu
• můžete být vystavena pohlavně přenosným chorobám
• cítite jakoukoli jinou část tělíska kromě vláken, anebo
jsou vlákna delší
• Vy nebo Váš partner se nakazíte virem HIV
• máte silné nebo prodloužené poševní krvácení
• vynechá Vám menstruace
Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine® nechrání před infekcí
HIV, ani dalším pohlavně přenosným chorobám.
Žádná antikoncepční metoda, včetně nitroděložní kuličky
IUBTM Ballerine®, nezabraňuje otěhotnění ve 100%.
Po 5 letech by se měla nitroděložní kulička IUBTM Ballerine®
vyjmout. Může být zároveň vyměněna za novou.
Nitroděložní kulička IUBTM Ballerine® je zdravotnický prostředek.

Otisk razítka lékaře, který Vám nitroděložní kuličku
IUBTM Ballerine® může zavést:

www.nitrodeloznikulicka.cz
Výhradní distributor: AXONIA, a.s., Bydžovská 185,
190 14 Praha 9, Česká republika, www.axonia.cz

