Założenie implantu antykoncepcyjnego
Informacja dla pacjentek
1. Wskazania do założenia implantu antykoncepcyjnego
Zabieg wykonywane jest w celu przede wszystkim antykoncepcji ale ta forma antykoncepcji może być
zalecona celem ograniczenia obfitości krwawień miesiączkowych, może być stosowana jako leczenie
wspomagające przy endometriozie lub jako kontynuacja leczenia przy rozpoznaniu przerostów błony
śluzowej macicy.
2. Przebieg założenia implantu antykoncepcyjnego
Wprowadzenie implantu trawa parę sekund i nie jest bolesne. Rozpoczyna się podaniem znieczulenia
miejscowego w tkankę podskórną ramienia, po uprzednim odkażeniu skóry, w które będzie wprowadzony
implant. Po zadziałaniu środka znieczulającego i ponownym przetarciu skóry ramienia środkiem
odkażającym, wprowadza się przez skórę do tkanki podskórnej ramienia implant. Odbywa się to za
pomocą specjalnie skonstruowanego aplikatura w kształcie suwaka zakończonego igłą. Implant ma
rozmiary wygląd giętkiej zapałki (2 mm średnicy, długość ok. 4 cm). W tym czasie może Pani odczuwać
rozpieranie w miejscu wprowadzeniu implantu.
Następnie, po zakończeniu zabiegu lekarz, założy na miejsce po wprowadzeniu implantu sterylny gazik oraz
opatrunek uciskowy, aby nie dopuścić do powstania zasinienia.
Bezpośrednio po założeniu implantu będzie mogła Pani opuścić gabinet.
3. Przygotowanie do zabiegu.
Jeżeli Pani miesiączkuje, założenie implantu będzie przeprowadzone pomiędzy 1 a 5 dniem cyklu, czyli w
trakcie miesiączki. U Pacjentek po porodzie, implant można złożyć się już 4 tyg po porodzie. Po usunięciu
poprzedniego implantu podskórnego lub wkładki wewnątrzmacicznej, nowy może być założony od razu.
4. Czas trwania zabiegu.
Procedura trwa około paru sekund ale jednak z uwagi na konieczność przygotowania prosimy o
zarezerwowanie sobie około 20 minut.
5. Samopoczucie po zabiegu.
Jedynymi dolegliwościami po zabiegu będzie dyskomfort w miejscu wkucia w ramieniu. Bedzie Pani
proszona o noszenia bandaż wokół ramienia przez 2 dni. Zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie
ma żadnych ograniczeń np. w prowadzeniu samochodu po zabiegu.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych dolegliwości po zabiegu prosimy o skontaktowanie się ze
swoim lekarzem.

Lista kontrolna przed zabiegiem założenia implantu
Prosimy o sprawdzenie wszystkich stwierdzeń poniżej i zaznaczenie wszystkich okienek (jeżeli którekolwiek zdanie
jest nieprawdziwe, prosimy o kontakt z Gabinetem Ginekologicznym przed zabiegiem).
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt
Posiadam aktualny wynik cytologii i USG piersi i USG narządy rodnego (12 miesięcy)
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Nie mam uczuleń na leki / uczulenia na leki zostały zakomunikowane personelowi Gabinetu Ginekologicznego
Gyn-Care
założenie implantu będzie przeprowadzone pomiędzy 1 a 5 dniem cyklu, czyli w trakcie miesiączki (wyjątek
stanowią Panie po porodzie lub Panie do dnia założenia implantu inne formy antykoncepcji np Mirena, Jaydess.
W dniu zabiegu nie zgłaszam objawów chorobowych (np. gorączki, nudności czy dolegliwości bólowych)
Zalecenia o zabiegu
Jeśli implant podskórny został założony w sposób zalecany, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod
antykoncepcji od dnia założenia implantu. Jeśli termin założenia implantu podskórnego odbiega od zalecanego,
należy przez 7 dni po założeniu implantu podskórnego dodatkowo stosować inne metody antykoncepcji.
Pacjentka może usunąć opatrunek uciskowy po 24 godzinach natomiast gazik po 3-5 dniach od
założenia implantu podskórnego.
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