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Zasobnik z hormonem

Błona kontrolująca uwalnianie

Przekrój systemu

Ściana macicy

System 
wewnątrzmaciczny 
uwalniający 
lewonorgestrel

Czym jest system Mirena®?

Mirena® to wewnątrzmaciczny system antykoncepcyjny uwalniający hormon. Składa się 

otaczającym pionowe ramię. Po umieszczeniu w macicy Mirena® uwalnia niewielkie ilości 

ciąży przez okres do sześciu lat i przeciwdziała idiopatycznym, nadmiernym krwawieniom 
miesiączkowym przez  okres do pięciu lat. Po upływie odpowiedniego czasu system należy
wymienić na nowy lub usunąć.

Jak działa system Mirena®?
Działanie antykoncepcyjne i lecznicze systemu Mirena® oparte jest na lokalnym 
oddziaływaniu lewonorgestrelu w jamie macicy:

•  Zagęszczenie śluzu szyjkowego, co zapobiega wnikaniu plemników poprzez kanał szyjki 
macicy.

Rycina 1.  Schemat przedstawiający lokalne uwalnianie lewonorgestrelu z systemu Mirena®  
do jamy macicy
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Tabela 1.  Odsetek niepowodzeń w pierwszym roku stosowania wybranych metod antykoncepcji 
(Trussell 2011/ChPL Mirena)

Metoda
% kobiet z ciążą w ciągu pierwszego roku  
stosowania metody

Typowe stosowanie Idealne stosowanie

Mirena® 0,2 0,2

Tabletka (preparat złożony lub 
wyłącznie gestagenowy) 7,0 0,3

Wkładka miedziana T 380A 0,8 0,6

Sterylizacja kobiety 0,5  0,5

•  Zahamowanie ruchliwości i czynności plemników wewnątrz macicy oraz jajowodów, 
co zapobiega zapłodnieniu.

•  Zahamowanie proliferacji błony śluzowej macicy, co redukuje objętość krwawień 
miesiączkowych. 

Tylko u niektórych pacjentek dochodzić może do zahamowania owulacji. Należy zauważyć, 
że ze względu na mechanizmy działania nie można uznać systemu Mirena® za środek 
wczesnoporonny.

Jaka jest niezawodność systemu Mirena®?
Mirena® oferuje wysoką niezawodność antykoncepcji: pierwszoroczny odsetek 
niepowodzeń wynosi 0,2%, zaś skumulowany odsetek niepowodzeń w okresie 5 lat wynosi 
0,7%. W 6. roku stosowania systemu Mirena wskaźnik Pearl'a wynosił 0,35. Taki poziom 
skuteczności antykoncepcji porównywalny jest ze skutecznością sterylizacji kobiety (Tabela 1). 
Stosowanie systemu nie wpływa na płodność w przyszłości, a jego usunięcie przywraca 
normalną płodność kobiety. Powrót płodności jest natychmiastowy, dlatego usuwając 
system w środku cyklu należy liczyć sie z możliwością ciąży w efekcie stosunku
w poprzedzającym tygodniu, chyba że po usunięciu od razu założy sie nowy system.

Częstość ciąż pozamacicznych wśród kobiet stosujących Mirenę wynosi między 0,02 a 0,2% 
rocznie, podczas gdy odsetek populacyjny to 1,7-2,5%. Jeżeli jednak dojdzie do ciąży 
pomimo obecności Mireny, ryzyko ciąży pozamacicznej jest zwiększone.
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Kto może stosować system Mirena®?

Kto nie powinien stosować systemu Mirena®?
Kobiety z następującymi stanami lub chorobami nie powinny stosować systemu Mirena®: 
ciąża lub podejrzenie ciąży, nowotwory progestagenozależne (np. rak piersi), istniejące lub 
nawracające stany zapalne narządów miednicy, zapalenie szyjki macicy, infekcje dolnego 
odcinka dróg rodnych, poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy, infekcje macicy po 
poronieniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, stany sprzyjające rozwojowi infekcji, dysplazja 
nabłonka szyjki macicy, nowotwór złośliwy szyjki lub trzonu macicy, niezdiagnozowane 
krwawienia z dróg rodnych, wrodzone lub nabyte zmiany zniekształcające jamę macicy 

czynną lub pomocniczą. Jakkolwiek ryzyko wystąpienia zapalenia narządów miednicy 
mniejszej podczas stosowania systemu Mirena® jest niskie (Andersson i wsp. 1994), należy 

chorób przenoszonych drogą płciową w celu ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia 
zapalenia narządów miednicy mniejszej. 

Wewnątrzmaciczny system antykoncepcyjny  
– czy to dobre rozwiązanie?

Zatwierdzony do stosowania w antykoncepcji i leczeniu 
ciężkich krwawień miesiączkowych / Heavy menstrual 
bleeding 

Stosowany w niechirurgicznym leczeniu ciężkich krwawień 
miesiączkowych

Rozwiązanie dla kobiet, które potrzebują antykoncepcji 
długoterminowej

Bez zagrożeń związanych z komponentą estrogenową           
(np. w zakresie zakrzepicy, palenia papierosów)

Metoda odwracalna umożliwiająca powrót płodności                
po usunięciu systemu

Mirena® jest propozycją dla kobiet 
poszukujących długotrwałej 
antykoncepcji. Mirena® jest 
metodą odpowiednią dla kobiet 
preferujących lekkie, skąpe 
krwawienia miesiączkowe.
U kobiet z regularnymi,
ale ob�tymi krwawieniami 
miesiączkowymi (idiopatyczne 
krwotoczne miesiączki) zalecane 
może być lecznicze stosowanie 
systemu Mirena®, gdyż powoduje 
on również zmniejszenie utraty 
krwi podczas krwawienia 

miesiączkowego do 62-94% w trzecim miesiącu i do 71- 95% w szóstym miesiącu 
stosowania (Andersson i Rybo 1990; Milsom i wsp. 1991/ChPL Mirena). Spadkowi utraty krwi 
podczas krwawienia miesiączkowego towarzyszy wzrost stężenia hemoglobiny oraz 
ferrytyny, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia niedokrwistości u kobiet z dużą 
utratą krwi podczas krwawienia miesiączkowego. Równolegle łagodzeniu ulegają objawy 
bolesnego miesiączkowania.
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Normalny cykl miesiàczkowy

Zmiany błony śluzowej macicy 
podczas cyklu miesiączkowego

Zmiany w stanie spoczynku 
(skąpe krwawienie)

Owulacja Owulacja*

Krwawienie  
miesiàczkowe

Cykl miesiàczkowy u kobiety  
z systemem Mirena®

Lokalny  
efekt hormonu

Krwawienie  
miesiàczkowe

* u niektórych kobiet zostaje zahamowana owulacja

I N F O R M A C J A  O  P R O D U K C I E

Zmiana rytmu krwawień
podczas stosowania systemu Mirena®
Ze względu na miejscowe działanie lewonorgestrelu na błonę śluzową macicy (Rycina 2) 
u wszystkich kobiet występuje zmiana rytmu krwawień miesiączkowych. Podczas 
pierwszych kilku miesięcy stosowania często występują nieregularne krwawienia lub 
plamienia (Nilsson i wsp. 1980; Heikkila i wsp. 1982), jednakże obniżeniu ulega objętość 
utraconej krwi w stosunku do normalnego krwawienia miesiączkowego (Andersson 
i Rybo 1990; Milsom i wsp. 1991). Liczba dni plamienia lub krwawienia stopniowo ulega 
zmniejszeniu (Nilsson i wsp. 1980; Heikkila i wsp. 1982). Pod koniec pierwszego roku 
stosowania, utrata krwi miesiączkowej ulega drastycznemu zmniejszeniu, zaś u około 
20- 60% kobiet występuje całkowity brak krwawień miesiączkowych (amenorrhea)  
(Xiao i wsp. 1995; Suvisaariand Lahteenmaki 1996; Hidalgo i wsp. 2002).

Rycina 2.  Wizualizacja zmian błony śluzowej macicy w normalnym cyklu miesiączkowym oraz 
w cyklu z założonym systemem Mirena®
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Stopniowe zmniejszanie ilości dni z krwawieniem w grupie Mirena®

Rola poradnictwa
Odpowiednie i skuteczne poradnictwo w zakresie spodziewanych zmian krwawień 
miesiączkowych oraz przyczyn leżących u podstawy tych zmian pomoże uzyskać poprawę 
stopnia zadowolenia pacjentek ze stosowania systemu Mirena®, jak również pozwoli 
podnieść odsetek pacjentek decydujących się na kontynuację terapii poprzez unikanie 
niepotrzebnego usuwania wkładki. Należy zapewnić kobietom poradnictwo w zakresie 
różnicowania pomiędzy krwawieniem a plamieniem. Zrozumienie faktu, iż nieregularne 
plamienia są zwykle krótkotrwałym problemem w pierwszych miesiącach stosowania 
wkładki może poprawić motywację do kontynuacji jej stosowania. Ponadto należy również 
uspokoić pacjentki, iż brak krwawienia lub obecność skąpego krwawienia nie są objawami 
ciąży czy zaburzonej czynności jajników. Ankieta przeprowadzona wśród pacjentek 
stosujących system Mirena® w praktyce klinicznej ujawniła, że całkowity lub okresowy 
brak krwawienia miesiączkowego jest silnie powiązany z wysokim stopniem zadowolenia 
pacjentek i chęcią kontynuacji terapii (Backman i wsp. 2000). Profil krwawień podczas 
stosowania systemu Mirena® znacząco różni się od profilu obserwowanego podczas 
stosowania miedzianych wkładek wewnątrzmacicznych (Rycina 3).

Rycina 3.  Średnia liczba dni z krwawieniem po założeniu systemu Mirena® oraz wkładki miedzianej 
(Andersson i wsp. 1994)
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Objawy niepożądane obserwuje sie najczęściej w pierwszych miesiącach po założeniu 

jako bardzo częste (występujące u ponad 10% pacjentek) należą: nieprawidłowe 
krwawienia z pochwy (macicy), takie jak plamienia, skąpe krwawienia lub ich brak oraz 

średnia liczba dni, w których występowały plamienia zmniejszyła się stopniowo z 9 do 4.                                                   

stosowania systemu, krwawienia trwały dłużej niż 8 dni. Badania kliniczne prowadzone w 
pierwszym roku stosowania systemu wykazały, że u 17% kobiet krwawienie miesiączkowe 
zanikło na co najmniej 3 miesiące. Określenie częstości występowania łagodnych torbieli 
jajnika zależało od zastosowanej metody diagnostycznej. W badaniach klinicznych u 12% 
pacjentek stosujących system Mirena obserwowano powiększone pęcherzyki jajnikowe, 
jednak większość z nich nie dawała objawów i zanikała w okresie 3 miesięcy. Poważne 
działania niepożądane występują znacznie rzadziej. Na przykład, częściowa lub całkowita 
perforacja (penetracja poprzez ścianę macicy lub szyjki macicy) wystąpić może u mniej 

objawy mogą pojawić się nawet po kilku latach. Jeśli dojdzie do perforacji, system należy 
jak najszybciej usunąć. Ryzyko zakażenia narządów miednicy mniejszej jest zwiększone w 
ciągu pierwszego miesiąca po założeniu wkładek wewnątrzmacicznych. Pełna lista działań 

Aspekty ekonomiczne

* około 1200 PLN na 6 lat na 13 cykli rocznie wynosi 15,50 na cykl

Początkowy koszt samego systemu Mirena® może wydawać się wysoki. Koszt metody 
rozkłada się na wieloletni (do 5 lub 6 lat) okres stosowania i wynosi około 20 zł na cykl*. 
Wycięcie macicy uważane jest za ostateczne leczenie ob�tych krwawień miesiączkowych. 
System Mirena® umożliwia leczenie nieoperacyjne, a przy tym oferuje korzyści ekonomiczne 
w porównaniu do usunięcia macicy w leczeniu ob�tych krwawień miesiączkowych. 
Całkowite koszty związane z opieką zdrowotną i utratą produktywności okazały się około 
3-krotnie niższe w przypadku stosowania systemu Mirena®, aniżeli po usunięciu macicy
w okresie 12 miesięcy leczenia i pozostają o 40% niższe po upływie 5 lat (Hurskainen i wsp. 
2001; Hurskainen i wsp. 2004). Ponadto wykazano, że system Mirena® poprawia wskaźniki 
jakości życia, ogólne i psychologiczne parametry zdrowotne, jak również stężenia 
hemoglobiny oraz ferrytyny w stopniu zbliżonym do wycięcia macicy (Hurskainen i wsp. 
2001). Co ważne, Mirena® umożliwia leczenie ob�tych krwawień miesiączkowych
przy zachowaniu przyszłej płodności, pozwalając na uniknięcie zagrożeń związanych
z przeprowadzeniem zabiegu chirurgicznego.
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Mirena (Levonorgestrelum), system terapeutyczny domaciczny uwalniający lewonorgestrel, substancja czynna: lewonorgestrel 52 mg oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Zapobie-
ganie ciąży, idiopatyczne nadmierne krwawienia miesiączkowe. Dawkowanie i sposób stosowania: System zakładany do jamy macicy. Zachowuje skuteczność przez 6 lat we wskazaniu 
zapobieganie ciąży i 5 lat we wskazaniu idiopatyczne nadmierne krwawienia miesiączkowe. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, ciąża lub podejrze-
nie 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 macicy; 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 ostrożności: Należy oszacować ryzyko lub rozważyć usunięcie systemu domacicznego w przypadku wystąpienia lub pojawienia się po 
raz pierwszy jakiegokolwiek z niżej wymienionych stanów: 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 np. udar mózgu lub zawał serca, ostra żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. 
Stosować ostrożnie u kobiet z wrodzonymi wadami serca lub wadami zastawek serca, zwiększającymi ryzyko zapalenia wsierdzia. U kobiet z cukrzycą okresowo kontrolować stężenie 
glukozy we krwi. Nieregularne krwawienia mogą maskować pewne objawy związane z występowaniem polipów lub raka endometrium. Badania lekarskie Przed założeniem systemu poin-
formować pacjentkę o skuteczności, zagrożeniach – w tym o objawach podmiotowych i przedmiotowych tych zagrożeń opisanych w ulotce dołączonej do opakowania - i działaniach nie-
pożądanych, przeprowadzić badanie lekarskie, włącznie z badaniem miednicy mniejszej, badaniem piersi i w razie potrzeby badaniem wymazu z szyjki macicy, oraz wykluczyć ciążę i cho-
roby przenoszone drogą płciową. Infekcje dróg rodnych należy wyleczyć przed założeniem systemu. Przestrzegać 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 6 lat od założenia we wskazaniu zapobieganie ciąży i po upływie 5 lat we wskazaniu 
idiopatyczne nadmierne krwawienia miesiączkowe. 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. Pod koniec 6. roku stosowania 
systemu, skąpe krwawienie i brak krwawienia występują odpowiednio u 31% i 24% kobiet stosujących 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 infekcji błony śluzowej macicy, miednicy mniejszej lub jeśli występują ostre  stany zapalne lub nie ustępują one po kilku-
dniowym leczeniu. Samoistne wydalenie systemu Wypadnięcie lub przemieszczenie się systemu może wywołać krwawienie z dróg rodnych lub ból; w przypadku 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. Badanie wykazało, że karmienie piersią i założenie w okresie do 36 tygodni po porodzie zwiększały ryzyko perforacji, niezależnie od rodzaju antykon-
cepcji wewnątrzmacicznej. Częstość perforacji na 1000 
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.  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 zazwyczaj 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 diagnostycznoleczniczego. 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: 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 jajników. Częste działania niepożądane: nastroje depresyjne/depresja, nerwo-
wość, zmniejszone libido, ból głowy, zawroty głowy, ból w podbrzuszu, nudności, trądzik, ból pleców, ból w miednicy, bolesne miesiączkowanie, upławy, zapalenie sromu i pochwy, tkli-
wość piersi, ból piersi, wypadnięcie systemu, zwiększenie masy ciała. Niezbyt częste: migrena, wzdęcia brzucha, łysienie, hirsutyzm, świąd, wyprysk, ostuda/hiperpigmentacja skóry, perfo-
racja 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 badaniu klinicznym, które pokazało, że karmienie piersią w terminie założenia i założenie w okresie 36 tygodni po porodzie są nieza-
leżnymi czynnikami ryzyka perforacji. W badaniach klinicznych systemu Kyleena, z których wykluczano kobiety karmiące piersią, częstość występowania 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 Warszawa, 
tel. (22) 5723500, fax: (22) 5723555, www.bayer.com.pl, V13/16022021
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