
RÓŻNE KOBIETY 
RÓŻNE POTRZEBY
SILNE KRWAWIENIE MENSTRUACYJNE

Oczekuję NATURALNEGO cyklu 
hormonalnego i WYSOKIEJ skuteczności 

antykoncepcyjnej

5 lat. 2 wskazania.

Chcę uwolnić się od problemów 
związanych z nadmierną miesiączką

ANTYKONCEPCJA
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Kobiety jednak często przeceniają skuteczność powszechnie stosowanych metod 
niehormonalnych2

 Istotne jest, aby uwzględnić ryzyko nieplanowanej ciąży, zwłaszcza u młodszych 
kobiet, ponieważ ich płodność jest wysoka4

Dwie trzecie kobiet jest zainteresowanych 
niskohormonalnymi lub niehormonalnymi 
środkami antykoncepcyjnymi1

18%  nieplanowanych ciąż wiążę się ze 
stosowaniem męskiej prezerwatywy*3

24%  nieplanowanych ciąż wiąże się ze stosowaniem 
metod rozpoznawania dni płodnych (FAB)*3

Przewodnik konsultacyjny dla pacjentek.
Opracowany przez: Dr. Rupinder Toor NE Calgary 
Women’s Clinic, Calgary, AB5.

*  W pierwszym roku stosowania 
występuje ryzyko zajścia w 
nieplanowaną ciążę, ponieważ 
mniej skuteczne metody są zależne 
od dyscypliny użytkowniczki3.

Kiedy 
(jeżeli w ogóle)  

planuje Pani ciążę?

Jak istotne jest dla Pani , 
aby NIE zajść  w ciążę 

do tego czasu?

W ciągu roku Nieprędko , 
za ponad rok  

lub nigdy

Rozważ SARC Rozważ LARC

Istotne,  
bardzo istotne

Nieistotne

Czy niskodawkowa, długoterminowa antykoncepcja 
odwracalna (LARC) jest właściwą opcją dla kobiet, które 
szukają metod o niskiej zawartości hormonów, ale nie 
chcą zajść w ciążę?



3

Kyleena® łączy wysoką skuteczność 
antykoncepcyjną z niską dawką 
lewonorgestrelu6

•     Wskaźnik Pearla w okresie 5 lat: 0,296

•     Całkowita zawartość 
lewonorgestrelu (LNG): 19,5 mg6

•     Średnia dawka w okresie 5 lat: 
9,0 µg/24 godz*6.

*  W ciągu 5 lat.

LNG jest wydzielany bezpośrednio do jamy macicy, 
gdzie wywiera główne działanie antykoncepcyjne6:

•     Głównie miejscowe działanie progestagenu w jamie macicy6

•     Silny efekt antyproliferacyjny na endometrium6

•     Zagęszczenie śluzu w szyjce macicy6

•     Zahamowanie ruchliwości i czynności plemników6

Kobiety mogą być zainteresowane faktem, że w czasie 
stosowania systemu Kyleena® zachowany jest naturalny 
poziom estradiolu oraz występuje owulacja6,7 

Krótsze, mniej obfite i rzadsze krwawienie podczas stosowania6LNG

Wpływ miejscowy LNG na endometrium powoduje:
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Kyleena® – antykoncepcja dla kobiet, które 
chcą ograniczyć ogólnoustrojową ekspozycję 
organizmu na działanie hormonów8

Niska dawka zapewnia mniejsze narażenie organizmu na 
działanie syntetycznych hormonów i umożliwia zastosowanie 
węższej rurki aplikatora†, co ułatwia założenie6,8-10

Niski poziom 
LNG w przypadku 
Kyleena® bez wahań 
podczas stosowania 
dwuskładnikowych 
tabletek 
antykoncepcyjnych 
(DTA)8

Opracowane na podstawie 
Reinecke 2018.

†  W porównaniu z rurką 
wprowadzającą o średnicy 4,75 mm.

Niska dawka umożliwia zastosowanie wąskiej rurki aplikatora9

Znacznie łatwiejsze zakładanie 
dla lekarza†10

Znacznie mniej bolesne 
zakładanie dla kobiety†10

Mniejszy zbiorniczek 
z hormonem9

Węższa rurka 
aplikatora9
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0,29 WSKAŹNIK PEARLA 
PO 5 LATACH6

PO USUNIĘCIU 
NASTĘPUJE 
SZYBKI POWRÓT 
NATURALNEGO 
POZIOMU PŁODNOŚCI6

METODA PRZEBADANA
ZARÓWNO WŚRÓD 
WIELORÓDEK
JAK I NIERÓDEK 
(39,5%, N=574)6

ZACHOWANY JEST 
NATURALNY CYKL 
HORMONALNY ORAZ 
WYSTĘPUJE OWULACJA6,7

WĄSKA RURKA 
APLIKATORA UŁATWIA 
ZAKŁADANIE10

99,1% 
kobiet po 5 latach 

było BARDZO i NIECO 
ZADOWOLONE, a 0,4% 
było NIEZADOWOLONE 

i BARDZO 
NIEZADOWOLONE

DLA MNIE WAŻNE JEST

UTRZYMANIE NATURALNEGO
CYKLU HORMONALNEGO BEZ 
OBNIŻANIA SKUTECZNOŚCI 
ANTYKONCEPCJI
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Silne krwawienie menstruacyjne (HMB) dotyka 
1 na 3 kobiety i może w istotnym stopniu 
wpływać na ich życie12,13

*   Opracowano na podstawie 
kwestionariusza grupy HELP dotyczącego 
HMB, dostępnego na stronie  
www.heavymenstrualbleeding.com. Grupa 
HELP to niezależny panel pracowników 
służby zdrowia specjalizujących się w 
zagadnieniach związanych z HMB. Bayer 
AG wspiera podstawy i prace grupy HELP.

Silne krwawienie menstruacyjne (HMB) stanowi istotny problem dla kobiet:

Zauważyło wpływ na relację z partnerem13

68% Unika uczestniczenia w życiu towarzyskim13

Zauważyło wpływ na wydajność w pracy1380% 

Zachęć kobietę do rozmowy na temat problemów spowodowanych krwawieniem:

JEJ MIESIĄCZKA?*

•    Czy musi zmieniać środki 
sanitarne w nocy? 

•    Czy krew przesiąka 
w czasie krótszym niż 
2 godziny?

•   Czy pojawiają się duże 
skrzepy krwi?

JEJ ZDROWIE?*

•   Czy odczuwa 
zadyszkę lub 
zawroty głowy?

JEJ ŻYCIE CODZIENNE?*

•   Czy martwi się 
możliwością 
„wypadków” 
spowodowanych 
krwawieniem?

•     Czy dostosowuje 
plany towarzyskie 
do terminów 
miesiączek?

To, czy utrata krwi podczas menstruacji stanowi 
problem nie powinno być określane na podstawie 
pomiaru tej utraty, tylko na podstawie opinii 
samej kobiety14

82% 
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Po upływie 5 lat znacząco wyższy stopień zadowolenia użytkowniczek Mirena® 
w porównaniu z kobietami, które poddały się zabiegowi ablacji endometrium†15

Krajowe i międzynarodowe wytyczne zalecają system 
Mirena® jako terapię pierwszego rzutu w leczeniu HMB17-22

„ Po terapii czuję się 
znacznie lepiej”

Mirena® Ablacja 
endometrium†

„ Jestem bardzo 
zadowolona 
z leczenia”

„ Gdybym miała 
wybierać, wybrałabym 
tę samą terapię”

Mirena® znacząco redukuje utratę krwi w ciągu zaledwie 3 miesięcy16

Stan wyjściowy Cykl 3 Cykl 6
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90% redukcji po upływie 3 miesięcy

96% redukcji po upływie 6 miesięcy

Opracowano na podstawie Reid 2005. n=25, p<0.001

100%
zdecydowanie się zgadza/ 

w pewnym stopniu się zgadza

72%
zdecydowanie się zgadza/ 

w pewnym stopniu się zgadza

100%
zdecydowanie się zgadza/ 

w pewnym stopniu się zgadza

100%
zdecydowanie się zgadza

80%
zdecydowanie się zgadza/ 

w pewnym stopniu się zgadza

56%
zdecydowanie się zgadza

(p=0,009)

(p=0,011)

(p=0,001)

Rozważ zalecenie systemu Mirena® 

kobietom z idiopatycznym HMB15

† Termiczna ablacja balonowa.

5 lat. 2 wskazania.
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LARC = długoterminowa antykoncepcja odwracalna, SARC = krótkoterminowa antykoncepcja odwracalna, LNG = lewonorgestrel,  
HMB = silne krwawienie menstruacyjne

Kyleena (Levonorgestrelum), system terapeutyczny domaciczny, lewonorgestrel (LNG) 19,5 mg. Kształt litery T, wymiary 28x30x1,55 
mm. Srebrny pierścień na szczycie ramienia poziomego. Dwie niebieskie nitki na pętli w dolnym końcu ramienia pionowego. Wskazanie: 
Antykoncepcja przez okres do 5 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Zakładany przez lekarza do macicy w warunkach aseptycznych, 
zachowuje skuteczność do 5 lat. Uwalnianie LNG: początkowe – 17,5 mcg/dobę; średnio po 5ciu latach – 9,0 mcg/dobę. Przeciwwskazania: 
Ciąża, ostre lub nawracające zapalenie miednicy mniejszej lub choroby ze zwiększonym ryzykiem zakażeń miednicy mniejszej; ostre 
zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy; poporodowe zapalenie śluzówki macicy lub zakażenie macicy po poronieniu w ostatnich 
trzech miesiącach; śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy do ustąpienia; nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy; nowotwory 
progestagenozależne, np. rak piersi; nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii; wrodzone lub nabyte zmiany macicy, w 
tym włókniakomięśniaki, które mogłyby utrudniać założenie i (lub) utrzymanie systemu (tzn. zniekształcają jamę macicy); ostra choroba 
wątroby lub nowotwór wątroby; nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Stosować ostrożnie, po konsultacji z lekarzem specjalistą, bądź rozważyć usunięcie w przypadku występowania lub pojawienia się: 
migrena, migrena ogniskowa z asymetrycznymi ubytkami widzenia lub z innymi objawami przemijającego niedokrwienia mózgu, 
wyjątkowo silny ból głowy, żółtaczka, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ciężka choroba tętnic, jak udar mózgu lub zawał 
mięśnia sercowego. LNG może wpływać na tolerancję glukozy; u kobiet z cukrzycą kontrolować glukozę we krwi. Przed założeniem 
poinformować pacjentkę o korzyściach i ryzyku stosowania, w tym objawach perforacji oraz ciąży pozamacicznej. Wykonać badanie 
lekarskie, w tym ginekologiczne i piersi, w razie potrzeby wymaz z szyjki macicy. Wykluczyć ciążę i choroby przenoszone drogą płciową. 
Wyleczyć zakażenia dróg rodnych. Określić położenie i wielkość macicy. Umieszczenie systemu na dnie macicy zwiększa skuteczność i 
zmniejsza ryzyko wypadnięcia. Przestrzegać instrukcji zakładania systemu. Zakładaniu i usuwaniu może towarzyszyć ból i krwawienie oraz 
reakcja wazowagalna (np. omdlenie lub napad padaczkowy u chorych na padaczkę). Pacjentkę zbadać ponownie w ciągu 4-6 tygodni po 
założeniu systemu w celu sprawdzenia nitek i prawidłowości położenia. Następne wizyty raz w roku lub częściej w przypadku wskazań. 
System nie jest metodą antykoncepcji postkoitalnej (awaryjnej). Nie zaleca się stosowania systemu w leczeniu obfitych krwawień 
miesiączkowych lub w celu ochrony przed rozrostem endometrium podczas estrogenowej terapii zastępczej. Ciąża pozamaciczna 
Częstość ciąży pozamacicznej podczas stosowania systemu wynosi około 0,20 na 100 kobietolat, około połowa ciąż, to ciąże pozamaciczne. 
Należy udzielić porady na temat objawów (przedmiotowych i podmiotowych) i zagrożeń ciąży pozamacicznej. Brać pod uwagę ciążę 
pozamaciczną i prowadzić odpowiednią diagnostykę. Przebyta ciąża pozamaciczna, zabiegi chirurgiczne na jajowodach lub zakażenie 
miednicy mniejszej zwiększa ryzyko ciąży pozamacicznej. Ciążę pozamaciczną rozważyć w przypadku bólu w podbrzuszu, szczególnie przy 
braku krwawienia miesiączkowego lub jeśli krwawienie pojawi się u kobiet niemiesiączkujących. Ponieważ ciąża pozamaciczna może mieć 
wpływ na przyszłą płodność, należy rozważyć indywidualnie stosunek korzyści do ryzyka związany ze stosowaniem systemu. Wpływ na 
schemat krwawienia miesiączkowego Oczekiwany u większości kobiet stosujących system. Zmiany są wynikiem wpływu LNG na śluzówkę 
macicy i mogą nie być skorelowane z aktywnością jajników. W pierwszych miesiącach często występuje nieregularne krwawienie i 
plamienie. Następnie skraca się czas trwania i zmniejsza obfitość krwawienia miesiączkowego. Skąpe krwawienia często przekształcają się 
w rzadkie krwawienia lub brak miesiączek. W badaniach rzadkie krwawienia i(lub) brak miesiączki rozwijały się stopniowo, odpowiednio u 
około 26,4% i 22,6% kobiet. Rozważyć ciążę, jeśli brak miesiączki 6 tygodni od rozpoczęcia poprzedniej. U niemiesiączkujących wielokrotne 
testy ciążowe nie są konieczne, chyba że wystąpią inne oznaki ciąży. Jeśli krwawienia się nasilą i(lub) staną bardziej nieregularne, należy 
diagnozować polipy endometrialne, hiperplazję, raka lub przeoczone wydalenie systemu. Zakażenia w obrębie miednicy System i 
aplikator są sterylne. Mogą one, wskutek zanieczyszczenia podczas zakładania, stać się nośnikiem bakterii do górnego odcinka dróg 
rodnych. Zapalenie miednicy mniejszej (Pelvic Inflammatory Disease, PID) obserwowano częściej na początku stosowania systemu. 
Pacjentkę poddać ocenie czynników ryzyka PID (np. wielu partnerów seksualnych, zakażenia przenoszone drogą płciową, PID w wywiadzie). 
Zakażenia jak PID, mogą zmniejszać płodność i zwiększać ryzyko ciąży pozamacicznej. Jak w przypadku innych zabiegów ginekologicznych 
lub chirurgicznych, po założeniu systemu może rozwinąć się ciężkie zakażenie lub posocznica (w tym posocznica wywołana przez 
paciorkowce z grupy A), choć jest to wyjątkowo rzadkie. Nawracające zapalenie śluzówki macicy lub miednicy mniejszej, ciężki przebieg, 
lub brak odpowiedzi na leczenie, powodują konieczność usunięcia systemu. Wskazane badania bakteriologiczne i obserwacja, nawet przy 
nieznacznych objawach zakażenia. Wypadnięcie systemu W badaniach częstość wypadnięć była niewielka, jak zgłaszana dla innych 
wkładek i systemów. Objawami częściowego lub całkowitego wypadnięcia systemu mogą być krwawienie lub ból. Wypadnięcie (może 
być niezauważone przez pacjentkę) zmniejsza lub znosi ochronę antykoncepcyjną. System zwykle zmniejsza z czasem miesiączki, więc ich 
nasilenie może wskazywać na wypadnięcie. W przypadku częściowego wypadnięcia, system należy usunąć. Można od razu założyć nowy 
po wykluczeniu ciąży. Poinformować, jak samodzielnie sprawdzać obecność nitek oraz zalecić kontakt z lekarzem, jeśli nitki nie są 
wyczuwalne. Perforacja Najczęściej podczas zakładania może dojść do perforacji lub penetracji trzonu lub szyjki macicy przez system. 
Może to zostać wykryte z opóźnieniem i może zmniejszać skuteczność systemu. W przypadku trudności i (lub) nietypowego bólu lub 
krwawienia w czasie zakładania lub po założeniu należy niezwłocznie podjąć działania w celu wykluczenia perforacji, takie jak badanie 
przedmiotowe i USG. Taki system należy usunąć; w tym celu może być konieczny zabieg operacyjny. W badaniu kobiet stosujących inne 
wkładki wewnątrzmaciczne (N = 61 448 kobiet) , z rocznym okresem obserwacji, częstość perforacji wyniosła 1,3 przypadku (95% CI: 



1,1–1,6) na 1000 założeń w całej kohorcie, 1,4 (95% CI: 1,1–1,8) na 1000  w kohorcie z innym systemem z LNG i 1,1 (95% CI: 0,7–1,6) na 
1000  w kohorcie z wkładką z miedzią. Badanie wykazało, że karmienie piersią i założenie w okresie do 36 tygodni po porodzie zwiększały 
ryzyko perforacji, niezależnie od rodzaju antykoncepcji wewnątrzmacicznej. Częstość perforacji na 1000  założeń w całej kohorcie 
obserwowanej przez 1 rok, ze stratyfikacją ze względu na karmienie piersią i czas od porodu do założenia systemu (kobiety po porodach). 
Założenie ≤  36  tygodni po porodzie i karmienie piersią w momencie zakładania 5,6 (95% CI: 3,97,9, n=6047  założeń), założenie 
≤ 36 tygodni po porodzie i brak karmienia piersią w momencie zakładania 1,7 (95% CI: 0,83,1, n=5927 założeń). Założenie > 36 tygodni 
po porodzie i karmienie piersią w momencie zakładania 1,6 (95% CI: 0,09,1, n=608 założeń), założenie > 36 tygodni po porodzie i brak 
karmienia piersią w momencie zakładania 0,7 (95% CI: 0,5–1,1, n=41910 założeń). Po wydłużeniu okresu obserwacji do 5 lat w podgrupie 
w niniejszym badaniu (N = 39 009 kobiet, którym założono inny system zawierający LNG lub wkładkę zawierającą miedź, u 73% dostępne 
były informacje dotyczące pełnego 5-letniego okresu obserwacji), częstość perforacji w dowolnym momencie w ciągu całego 5-letniego 
okresu wyniosła 2,0 (95% CI: 1,6 – 2,5) na 1000 założeń. Potwierdzono, że karmienie piersią w momencie założenia i poród w okresie 36 
tygodni przed założeniem były czynnikami ryzyka również w podgrupie obserwowanej przez maksymalnie 5 lat. Ryzyko perforacji może 
być zwiększone u kobiet z trwałym tyłozgięciem macicy. Brak nitek Jeśli nitki nie są widoczne w ujściu szyjki, należy wykluczyć ciążę, 
przeoczone wydalenie i perforację. Nitki mogły zostać wciągnięte do macicy i mogą pojawić się w czasie następnej miesiączki. Po 
wykluczeniu ciąży, nitki zazwyczaj można odnaleźć w kanale szyjki ostrożnym sondowaniem. W celu lokalizacji systemu można wykonać 
USG i/lub rtg. Torbiele jajników lub powiększone pęcherzyki jajnikowe Czasami atrezja pęcherzyka jest opóźniona i dochodzi do 
kontynuacji folikulogenezy. Takich powiększonych pęcherzyków nie można odróżnić od torbieli jajnika i zgłaszano je (w tym jako torbiel 
krwotoczną i pękniętą) jako zdarzenia niepożądane co najmniej raz u około 22,2% kobiet stosujących system. Większość takich torbieli 
jest bezobjawowa, chociaż niektórym może towarzyszyć ból w miednicy lub bolesny stosunek płciowy. W większości, powiększone 
pęcherzyki ustępują samoistnie w ciągu 2-3 miesięcy. Jeśli powiększony pęcherzyk nie ustąpi samoistnie, właściwe może być dalsze 
monitorowanie USG i inne działania diagnostyczne i(lub) terapeutyczne. Rzadko, może być konieczna interwencja chirurgiczna. Zaburzenia 
psychiczne Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 
Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Działania 
niepożądane: U większości kobiet zmienia się schemat krwawień miesiączkowych. Z czasem rośnie odsetek kobiet bez miesiączki i z 
rzadkimi krwawieniami, maleje natomiast odsetek kobiet z przedłużonymi, nieregularnymi i częstymi krwawieniami. Obserwowano 
następujące schematy krwawienia: brak miesiączki: <1, 5, 12, 20 i 23%; rzadkie krwawienie: 10, 20, 26, 26 i 26%; częste krwawienie: 25, 
10, 4, 2, i 2%; przedłużone krwawienie: 57, 14, 6, 2, i 1%, nieregularne krwawienie 43, 25, 17, 10 i 9% (oceniane odpowiednio: w 
pierwszych 90 dniach, drugich 90 dniach, na koniec 1go roku, na koniec 3go roku i na koniec 5go roku). Zgłaszano następujące działania 
niepożądane: bardzo często (≥1/10) – ból głowy, ból brzucha/ miednicy mniejszej, trądzik/ łojotok, zmiany krwawienia, w tym mniej lub 
bardziej obfite miesiączki, plamienia, rzadkie krwawienia i brak miesiączki, torbiel jajnika, zapalenie sromu i pochwy, często (≥1/100 do 
<1/10) – nastrój depresyjny/depresja, zmniejszone libido migrena, zawroty głowy, nudności, łysienie, zakażenie górnego odcinka dróg 
rodnych, bolesne miesiączkowanie, ból i (lub) dyskomfort piersi, wypadnięcie systemu (całkowite lub częściowe), upławy, zwiększenie 
masy ciała; niezbyt często (≥1/1000 do <1/100) - hirsutyzm, perforacja macicy** Torbiele jajnika zgłaszano jako zdarzenia niepożądane, 
jeśli były nieprawidłowe, nieczynnościowe i (lub) miały średnicę >3cm w badaniu USG. Częstość perforacji została ustalona w badaniu 
klinicznym, które pokazało, że karmienie piersią w terminie założenia i założenie w okresie 36 tygodni po porodzie są niezależnymi 
czynnikami ryzyka perforacji. W badaniach klinicznych systemu Kyleena, z których wykluczano kobiety karmiące piersią, częstość 
występowania perforacji określano jako „rzadko”. Podczas stosowania innych systemów z LNG zgłaszano przypadki nadwrażliwości, w 
tym wysypkę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy. W przypadku zajścia w ciążę przez pacjentkę stosującą system istnieje zwiększone 
ryzyko względne ciąży pozamacicznej. Nitki do usuwania systemu mogą być wyczuwane przez partnera podczas stosunku. W związku z 
zabiegiem zakładania lub usuwania systemu zgłaszano następujące działania niepożądane: ból, krwawienie, reakcja wazowagalna z 
zawrotami głowy lub omdleniem. Zabieg może wywołać napad padaczkowy u pacjentki z padaczką. Przypadki posocznicy (w tym 
wywołanej przez paciorkowce z grupy A) opisywano po założeniu innych wkładek wewnątrzmacicznych. Dzieci i młodzież Przewiduje się, 
że profil bezpieczeństwa systemu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat będzie taki sam jak u kobiet w wieku 18 lat i starszych. Pozwolenie 
nr 23637 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Podmiot odpowiedzialny: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Niemcy 
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego. Informacji udziela: Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax: (22) 5723555, www.
bayer.com.pl, V5/29072020/KG



Mirena (Levonorgestrelum), system terapeutyczny domaciczny uwalniający lewonorgestrel, substancja czynna: lewonorgestrel 52 mg 
oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Zapobieganie ciąży, idiopatyczne nadmierne krwawienia miesiączkowe. Dawkowanie i sposób 
stosowania: System zakładany do jamy macicy. Zachowuje skuteczność przez okres 5 lat. Uwalniana początkowo dawka lewonorgestrelu 
w warunkach in vivo wynosi 20 μg/24 godziny i zmniejsza się do około 18 mikrogramów/24 godziny po 1 roku i 10 μg/24 godziny po 5 
latach. Średni wskaźnik uwalniania lewonorgestrelu w czasie do 5 lat stosowania wynosi 15 μg/24 godziny. Przeciwwskazania: Nadwraż-
liwość na substancję czynną lub pomocniczą, ciąża lub podejrzenie ciąży; nowotwory progestagenozależne, np. rak piersi; istniejące lub 
nawracające stany zapalne miednicy; zapalenie szyjki macicy; infekcje dolnego odcinka dróg rodnych; poporodowe zapalenie śluzówki 
macicy; infekcje macicy po poronieniu w ostatnich 3 miesiącach; stany, które sprzyjają rozwojowi infekcji; dysplazja nabłonka szyjki maci-
cy; nowotwór złośliwy szyjki lub trzonu macicy; niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych; wrodzone lub nabyte zmiany w macicy (np. 
włókniakomięśniaki zniekształcające jamę macicy); ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby. Specjalne ostrzeżenia i środki ostroż-
ności: Należy oszacować ryzyko lub rozważyć usunięcie systemu domacicznego w przypadku wystąpienia lub pojawienia się po raz pierw-
szy jakiegokolwiek z niżej wymienionych stanów: migrena, migrena ogniskowa z asymetrycznymi ubytkami widzenia lub z innymi objawa-
mi przemijającego niedokrwienia mózgu, wyjątkowo silny ból głowy, żółtaczka, znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ciężka 
choroba tętnic, jak np. udar mózgu lub zawał serca, ostra żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Stosować ostrożnie u kobiet z wrodzony-
mi wadami serca lub wadami zastawek serca, zwiększającymi ryzyko zapalenia wsierdzia. U kobiet z cukrzycą okresowo kontrolować stę-
żenie glukozy we krwi. Nieregularne krwawienia mogą maskować pewne objawy związane z występowaniem polipów lub raka endome-
trium. Badania lekarskie Przed założeniem systemu poinformować pacjentkę o skuteczności, zagrożeniach – w tym o objawach 
podmiotowych i przedmiotowych tych zagrożeń opisanych w ulotce dołączonej do opakowania - i działaniach niepożądanych, przepro-
wadzić badanie lekarskie, włącznie z badaniem miednicy mniejszej, badaniem piersi i w razie potrzeby badaniem wymazu z szyjki macicy, 
oraz wykluczyć ciążę i choroby przenoszone drogą płciową. Infekcje dróg rodnych należy wyleczyć przed założeniem systemu. Przestrze-
gać instrukcji zakładania systemu. Pacjentkę należy ponownie zbadać w ciągu 4 do 12 tygodni po założeniu systemu Mirena, a następnie 
przynajmniej raz w roku. Usunąć po upływie 5 lat od założenia. Zakładaniu i usuwaniu systemu może towarzyszyć ból i krwawienie. Może 
wystąpić omdlenie. Skąpe krwawienie miesiączkowe lub brak krwawienia miesiączkowego Skąpe krwawienie i (lub) brak krwawienia może 
wystąpić u około 20% kobiet w wieku rozrodczym, które stosują system Mirena. Jeśli od ostatniej miesiączki upłynęło więcej niż sześć 
tygodni, należy rozważyć możliwość ciąży. U kobiet niemiesiączkujących ponawiane wykonywanie testu ciążowego nie jest konieczne, 
chyba że wystąpią inne objawy ciąży. Infekcje narządów miednicy mniejszej System należy usunąć, jeśli dochodzi do nawracających infek-
cji błony śluzowej macicy, miednicy mniejszej lub jeśli występują ostre stany zapalne lub nie ustępują one po kilkudniowym leczeniu. 
Samoistne wydalenie systemu Wypadnięcie lub przemieszczenie się systemu może wywołać krwawienie z dróg rodnych lub ból; w przy-
padku przemieszczenia system należy usunąć. Może dojść do wydalenia systemu z jamy macicy bez wiedzy pacjentki. Perforacja ściany 
macicy Najczęściej podczas zakładania może dojść do naruszenia bądź przebicia trzonu lub szyjki macicy i zmniejszenia skuteczności 
systemu Mirena, przy czym fakt ten może zostać wykryty dopiero w późniejszym czasie. W takim przypadku system należy usunąć; może 
w tym celu być konieczne wykonanie zabiegu operacyjnego. W badaniu kobiet stosujących inne wkładki wewnątrzmaciczne (N = 61 448 
kobiet) , z rocznym okresem obserwacji, częstość perforacji wyniosła 1,3 przypadku (95% CI: 1,1–1,6) na 1000 założeń w całej kohorcie, 
1,4 (95% CI: 1,1–1,8) na 1000 w kohorcie z innym systemem z LNG i 1,1 (95% CI: 0,7–1,6) na 1000 w kohorcie z wkładką z miedzią. Bada-
nie wykazało, że karmienie piersią i założenie w okresie do 36 tygodni po porodzie zwiększały ryzyko perforacji, niezależnie od rodzaju 
antykoncepcji wewnątrzmacicznej. Częstość perforacji na 1000 założeń w całej kohorcie obserwowanej przez 1 rok, ze stratyfikacją ze 
względu na karmienie piersią i czas od porodu do założenia systemu (kobiety po porodach). Założenie ≤ 36 tygodni po porodzie i kar-
mienie piersią w momencie zakładania 5,6 (95% CI: 3,9-7,9, n=6047 założeń), założenie  Zmiana BEC 14760 (PRAC reccomendation) za-
twierdzona dnia 05.06.2019 ≤ 36 tygodni po porodzie i brak karmienia piersią w momencie zakładania 1,7 (95% CI: 0,8-3,1, n=5927 za-
łożeń). Założenie > 36 tygodni po porodzie i karmienie piersią w momencie zakładania 1,6 (95% CI: 0,0-9,1, n=608 założeń), założenie > 
36 tygodni po porodzie i brak karmienia piersią w momencie zakładania 0,7 (95% CI: 0,5–1,1, n=41910 założeń). Po wydłużeniu okresu 
obserwacji do 5 lat w podgrupie w niniejszym badaniu (N = 39 009 kobiet, którym założono inny system zawierający LNG lub wkładkę 
zawierającą miedź, u 73% dostępne były informacje dotyczące pełnego 5-letniego okresu obserwacji), częstość perforacji w dowolnym 
momencie w ciągu całego 5-letniego okresu wyniosła 2,0 (95% CI: 1,6 – 2,5) na 1000 założeń. Potwierdzono, że karmienie piersią w mo-
mencie założenia i poród w okresie 36 tygodni przed założeniem były czynnikami ryzyka również w podgrupie obserwowanej przez mak-
symalnie 5 lat. Ryzyko perforacji może być zwiększone u kobiet z trwałym tyłozgięciem macicy. Ciąża pozamaciczna U kobiet z przebytą 
ciążą pozamaciczną, po zabiegach chirurgicznych na jajowodach lub z infekcją miednicy mniejszej zwiększa się ryzyko wystąpienia ciąży 
pozamacicznej. Brak nitek w ujściu szyjki macicy Jeśli nitki nie są widoczne w ujściu szyjki, należy wykluczyć ciążę, przeoczone wydalenie 
i perforację. Nitki mogły zostać wciągnięte do macicy i mogą pojawić się w czasie następnej miesiączki. Po wykluczeniu ciąży, nitki zazwy-
czaj można odnaleźć w kanale szyjki ostrożnym sondowaniem. W celu lokalizacji systemu można wykonać USG i/lub rtg. Powiększenie 
pęcherzyków U 12% pacjentek można stwierdzić powiększone pęcherzyki jajnikowe, które czasem mogą powodować ból w obrębie 
miednicy mniejszej lub ból w czasie stosunku. W większości przypadków powiększone pęcherzyki zanikają samoistnie w ciągu dwóch do 
trzech miesięcy. Jeśli to nie nastąpi, zaleca się regularne badania kontrolne USG i wdrożenie postępowania diagnostyczno-leczniczego. 
Zaburzenia psychiczne Obniżony nastrój i depresja to dobrze znane działania niepożądane stosowania hormonalnych środków antykon-
cepcyjnych. Depresja może mieć ciężki przebieg i jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych i samobójstw. Działania 
niepożądane: Obserwuje się najczęściej w pierwszych miesiącach po założeniu systemu. Do bardzo częstych (ponad 10% pacjentek) 
należą: nieprawidłowe krwawienia z pochwy lub macicy, takie jak: plamienia, skąpe krwawienia lub jego brak oraz łagodne torbiele jajni-
ków. Częste działania niepożądane: nastroje depresyjne/depresja, nerwowość, zmniejszone libido, ból głowy, ból w podbrzuszu, nudno-
ści, trądzik, ból pleców, ból w miednicy, bolesne miesiączkowanie, upławy, zapalenie sromu i pochwy, tkliwość piersi, ból piersi, wypad-
nięcie systemu, zwiększenie masy ciała. Niezbyt częste: migrena, wzdęcia brzucha, łysienie, hirsutyzm, świąd, wyprysk, ostuda/
hiperpigmentacja skóry, perforacja macicy*, zapalenie organów miednicy mniejszej, zapalenie błony śluzowej trzonu macicy, zapalenie 
szyjki macicy/rozmaz normalny klasy II Papanicolau, obrzęk. Rzadkie: wysypka, pokrzywka. * Częstość perforacji została ustalona w bada-
niu klinicznym, które pokazało, że karmienie piersią w terminie założenia i założenie w okresie 36 tygodni po porodzie są niezależnymi 
czynnikami ryzyka perforacji. W badaniach klinicznych systemu Kyleena, z których wykluczano kobiety karmiące piersią, częstość wystę-
powania perforacji określano jako „rzadko”. Pozwolenie nr 11959 wydane przez Prezesa URPLWMiPB, Podmiot odpowiedzialny: Bayer 
AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Niemcy. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Przed przepisaniem 
należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Informacji udziela: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 War-
szawa, tel. (22) 5723500, fax: (22) 5723555, www.bayer.com.pl, V11/28062019/IS
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