
ÖSSZETÉTEL

A MelbeaGold márkanevű méhen belüli fogamzásgátló esz-
közök (közismert nevükön spirálok, szaknyelven IUD-k) kettős 
védelmet – az ismert idegentest- és rézion-hatáson kívül elekt-
rokémiai védelmet is – nyújtanak a nem kívánt terhesség meg-
előzésében, és így a leghatékonyabb eszközök közé tartoznak. 
A biztonságukra jellemző teherbe esési arány gyakorlatilag azo-
nos a legjobb hormonális fogamzásgátlókéval. Minden Melbea-
Gold spirál vázát a liliom virágának metszetét formázó polietilén 
hordozótest képezi. A hordozótestre spirál alakban különféle 
fémhuzal lehet feltekercselve. Ez a fémhuzal a MelbeaGold ese-
tében arany-réz ötvözet.

HATÁSMECHANIZMUS

A liliom virágának metszetét formázó, finom tapintású po-
lietilén eszköz – miután az orvos felhelyezte – észrevétlen 
természetességgel simulva helyére, a méhet nem irritálja, 
azonnal kifejti hatását. A MelbeaGold IUD-k öt évig védenek a 
terhességgel szemben. A méh mérete alapján az orvos köny-
nyen kiválaszthatja a mini, rövid és normál változatban készült 
MelbeaGold spirálok közül, melyik az Ön számára a legmegfe-
lelőbb. A MelbeaGold huzalban a nemesfém úgy fogja össze 
a rézrészecskéket, mint az épület falában a habarcs a tégla-
testeket. Ezért az ötvözetből készült huzalok - a hagyományos 
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spirálokkal ellentétben - felhasználás során nem szilánkosod-
nak, viszont intenzíven és egyenletesen fejtik ki hatásukat. A 
Melbea Gold könnyen eltávolítható. A MelbeaGold eltávolítása 
után azonnal helyreáll a fogamzóképesség.  Jelenlegi ismere-
teink szerint a spirálok úgy fejtik ki hatásukat, hogy a spermiu-
mokat megtermékenyítésre alkalmatlanná teszik, illetve meg-
akadályozzák a megtermékenyített petesejt beágyazódását.

ELLENJAVASLATOK
A következő esetekben nem szabad felhelyezni a MelbeaGold 
IUD-ket:

 » Biztos vagy gyanítható terhesség
 » Méhen kívüli terhesség a kórelőzményben 
 » Rosszindulatú megbetegedés a nemi szervekben
 » A méh aciklusos vérzései, vagy ismeretlen eredetű vérzés 
a hüvelyben

 » Gyulladásos megbetegedés a nemi szervekben az utolsó 
12 hónapban (különös tekintettel a bacteriális vaginosisra, 
ismételt herpesz-fertőzésre és hepatitis B-re)

 » A méh torzulására (születési vagy szerzett)
 » Rézallergia
 » Szeptikus abortusz az utóbbi három hónapban, 
gyulladásos megbetegedések a nemi szervekben

A MelbeaGold IUD-k alkalmazását megfontolás tárgyává kell 
tenni a következő esetekben:

 » Szívbillentyű-megbetegedések
 » Vérszegénység
 » Vérkeringési zavarok
 » Gyulladáscsökkentő szerekkel való kezelés
 » Wilson-kór
 » Gyakori nemipartner-csere
 » Hölgyek, akik még nem szültek gyereket

LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK ÉS 
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A felhelyezés utáni első menstruációs ciklusok általában kü-
lönböznek az előzőektől. A menzesz bőségesebb lehet, köztes 
vérzés vagy alhasi görcsök is felléphetnek. Ezek átmeneti je-
lenségek, a tünetek általában aggodalomra nem adnak okot. 
A tünetek jelentkezhetnek a vérzés alatt, vagy a köztes időszak-
ban.
Amennyiben közösülés alkalmával fájdalmat érez, hüvelyi fo-
lyás jelentkezik, vagy alhasi fájdalmak lépnek fel, haladéktala-
nul keresse fel orvosát! 
A menstruációs ciklus késése esetén is forduljon orvoshoz, 
mert ritkán ugyan, de előfordulhat mind méhen belüli, mind 
méhen kívüli terhesség még az IUD használata ellenére is. 
Megszűnik a fogamzásgátlás, ha az IUD kilökődik. 
Azonnal keresse fel orvosát!

FELHELYEZÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

Felhelyezés előtt tisztában kell lennie a MelbeaGold IUD-k 
működésével, használatával járó kockázatokkal és mellék-
hatásokkal. El kell végezni a nőgyógyászati vizsgálatot, mely 
tartalmazza a hasüreg UH- és méhszájkenet vizsgálatát is. A 
terhességet, altesti fertőzéseket és a szexuális úton terjedő be-
tegségeket ki kell zárni.
A felhelyezési útmutatót gondosan át kell tanulmányozni, és a 
pácienskártyát az orvossal együtt kell kitölteni. A felhelyezést 
követően 1., 6. és 12. héten kontrollvizsgálaton kell részt venni, 
majd azt követően évente, hacsak orvosilag gyakoribb vizsgá-
latok nem indokoltak.
Az orvos tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hogyan ellenőrizheti 
a jelzőszálat a hüvelyben. Az ellenőrzést rendszeresen el kell 
végezni annak érdekében, hogy az IUD megfelelő elhelyezke-
déséről meggyőződjék.
Tanácsos az IUD-t menstruáció alatt vagy röviddel azt köve-
tően felhelyezni. Amennyiben a terhesség kizárható, a ciklus 
bármely napján is fel lehet helyezni. Az IUD-t egy vékony felhe-
lyezhető csövön keresztül vezetik a méhbe. A felhelyező cső 
kis átmérője miatt a méhszáj tágítása nem szükséges. Az első 
trimeszterben elvégzett terhesség megszakítás után azonnal 
felhelyezhető az IUD. Szülés után, ha nem az azt követő első 15 
percben, akkor csak hat héttel később lehet az IUD-t felhelyez-
ni, különben megnő a perforáció és a kilökődés valószínűsége.
Semmi sem szól az ellen, hogy szoptatás mellett MelbeaGold 
IUD-t használjon.
A MelbeaGold IUD-ket a jelzőszál óvatos meghúzásával távo-
lítják el. Ha a szálak nem látszanak, és az IUD még a méhben 
van, akkor az eltávolítást el kell halasztani a következő menst-
ruációig. Ekkor a szálak a vérzés után általában láthatóvá vál-
nak. Ha a jelzőszál még akkor sem látható akkor az IUD-t egy 
vékony tenakulum segítségével lehet eltávolítani.
Amennyiben továbbra is IUD-vel kíván védekezni, egy új IUD ek-
kor helyezhető fel. A felhelyezés és eltávolítás enyhe fájdalom-
mal és vérzéssel járhat. Az eljárás vérkeringési zavarokban 
szenvedők esetében ájulást, epilepsziás pácienseknél pedig 
rohamot válthat ki.

KÖLCSÖNHATÁSOK

Eddigi tapasztalataink alapján a MelbeaGold IUD-k fogamzás-
gátló hatásának csökkenése más gyógyszerek alkalmazása 
következtében teljesen valószínűtlen. Közlemények azonban 
arról tájékoztatnak, hogy csökken a hatékonyság nem szte-
roid alapú gyulladáscsökkentők (különösen acetil-szalicilsav) 
és kortikoidok tartós alkalmazása esetén. Úgy tűnik, hogy 
szteroid alapú gyulladáscsökkentő rövid távú alkalmazása 
dysmenorrhoe kezelése esetén nem befolyásolja a fogamzás-
gátló hatást.



MELLÉKHATÁSOK

Nagyon ritkán közvetlenül az IUD felhelyezése után fájdalom 
és szédülés léphet fel. Ha ezek a panaszok félórai nyugalmi ál-
lapot után sem múlnak el, akkor elképzelhető, hogy az IUD nem 
megfelelő pozícióban helyezkedik el. Ellenőrizni kell a megfele-
lő elhelyezkedést, és szükség esetén el kell távolítani az IUD-t. 
Az IUD allergiás reakciókat válthat ki. 
A kapott pácienskártyát őrizze meg, az ismertetőt gondosan 
tanulmányozza át. A steril csomagolású IUD egyszer haszná-
latos eszköz, újra felhasználni nem szabad!
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