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Plasture contraceptiv
Este un plasture pentru femei care eliberează 
hormoni (estrogeni și progestogeni) constant 
timp de o săptămână, într-o doză fixă. Previne 
sarcina și reglează ciclurile menstruale. Nu este 
util pentru femeile cu o greutate mai mare de  
90 kg.

Pentru ce nu este de folos?

Nu împiedică răspândirea bolilor cu transmitere 
sexuală și nici nu este o metodă de avort sau de 
încetare a sarcinii. De asemenea, nu este utilă 
pentru prevenirea sarcinii dacă este utilizată 
după un contact sexual neprotejat..

Care sunt efectele secundare?

Poate irita pielea zonei de plasare. În primele 3 
luni, ciclurile pot fi neregulate. Poate provoca 
retenție de lichide, creștere în greutate, dureri 
de cap, tulburări de dispoziție sau iritabilitate și 
disconfort gastric. Deși este neobișnuit, poate 
provoca sângele să devină mai gros și astfel să 
faciliteze apariția cheagurilor în vene (tromboză), 
la fel ca în toate metodele contraceptive hormo-
nale. Acest lucru este mai frecvent la pacienții 
fumători sau care, din cauza călătoriilor lungi, a 
bandajelor, ghipsurilor etc., și-au menținut pi-
cioarele imobilizate.

Poate să îl folosească oricine?

În cazul bolilor care agravează circulația sângelui 
(tromboză, lupus, hipertensiune, diabet) sau boli 
hepatice sau cu un istoric personal de cancer 
sensibil la hormoni, consultați un medic..

Cum se aplică?

Este așezat pe pielea curată și uscată. Trebuie 
să le schimbați la fiecare 7 zile. Noul plasture 
este plasat într-o zonă diferită de cea anterioară, 
pentru a evita iritațiile pielii. Se înlocuiește 
săptămânal timp de 3 săptămâni consecutive. A 
4-a săptămână nu trebuie plasat (se odihnește) 
și apoi apare menstruația și completează ciclul. 
Săptămâna următoare începe un nou ciclu și 
este plasat un nou plasture.

Când se poate începe a-l utiliza?

Prima dată trebuie să-l aplicați în prima zi de 
menstruație: în acest fel ciclul va începe în aceeași 
zi în fiecare lună. Înlocuirea săptămânală a plas-
turelui trebuie făcută întotdeauna în aceeași zi 
a săptămânii și, de preferință, în același interval 
(dimineața, amiaza sau noaptea).

Unde trebuie aplicat?

Este așezat în oricare dintre următoarele zone: 
fese, brațe, umeri sau burtă. Sunt zonele în care 
hormonii sunt mai bine absorbiți.

Și dacă uit să-l pun pe el sau se dezlipeşte?

Dacă se dezlipeşte în mai puțin de 24 de ore sau 
înlocuirea este întârziată mai puțin de 48 de ore, 
ciclul este continuat ca și cum nu s-ar fi întâm-
plat nimic 

Dacă este dezlipit mai mult de 24 de ore sau 
dacă înlocuirea este întârziată mai mult de 48 de 
ore, va începe un ciclu nou din acea zi și trebuie 
utilizat un preventiv în primele 7 zile.

Ce se întâmplă dacă uit să îl dezlipesc? 

Își pierde eficacitatea ca metodă contraceptivă 
și există riscul de sarcină. Pot apărea și iritații 
ale pielii.

Se poate utiliza neîntrerupt?

Poate fi folosit continuu fără a fase întrerupere 
maxim 6 săptămâni.


