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Pakiet badań/zabiegów

Antykoncepcja – 
założenie wkładki 
domacicznej

Hormonalna wkładka domaciczna 
nowej generacji
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Wkładka domaciczna uwalniająca hormony jest nowoczesnym typem wkładki doma-
cicznej, która łączy działanie typowej spirali i pigułki antykoncepcyjnej. Wyposażona 
jest w mały zbiorniczek, który przez kilkadziesiąt miesięcy uwalnia hormony co pozwala 
na niezażywanie ich doustnie. 

Jej głównymi zaletami są:

• wysoka skuteczność antykoncepcyjna

• prawie stuprocentowa możliwość cofnięcia efektu antykoncepcyjnego

• brak wpływu na aktywność seksualną

• brak wpływu na pokarm matki karmiącej piersią.

W Centrach Medycznych POLMED istnieje możliwość implantacji wkładki Mirena lub innej, wybranej  

przez pacjenta przy konsultacji z lekarzem. Cena pakietu nie obejmuje wówczas kosztu wkładki.

Proces obejmuje:
• konsultację lekarską

• badanie cytologiczne

• wkładkę (cena pakietu nie obejmuje wkładki)

• zabieg założenia wkładki

• wizytę kontrolną (cena pakietu nie obejmuje wizyty kontrolnej – możesz ją wykupić z 25% rabatem).

Opis zabiegu:
1. Wkładkę należy zaaplikować do 7 dni od momentu rozpoczęcia cyklu miesiączkowego. 

2. Zabieg poprzedzony jest konsultacją lekarską i badaniem cytologicznym. 

3. Korzystając z załączonego aplikatora lekarz ginekolog umieszcza wkładkę w kształcie litery T 

przez kanał szyjki w jamie macicy. 

4. Po założeniu lekarz sprawdza prawidłowość ułożenia wkładki wykonując badanie USG. 

5. Zabieg trwa kilka minut. Jest wykonywany stosunkowo szybko i bezboleśnie; może jednak wiązać  

się z lekkim dyskomfortem.  

6. Po kilku godzinach po zabiegu pacjentka może prowadzić normalny tryb życia.  

Nie jest wymagana rekonwalescencja.

7. Po 4 tygodniach od zabiegu wymagana jest wizyta kontrolna u lekarza, który zakładał wkładkę. 
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Infolinia czynna 24/7: 
801 033 200
Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99
Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).

UWAGA:
Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu.

Przeciwwskazania:
• ciąża lub podejrzenie ciąży

• wady wrodzone macicy lub nietypowa budowa macicy

• stany zapalne narządów rodnych (również wyleczone), nadżerki, mięśniaki i wszelkiego rodzaju 

nieprawidłowości, które wymagają leczenia

• nowotwory piersi, jajników i macicy

• choroby wątroby

• niedokrwistość, małe stężenie hemoglobiny i niedobory żelaza

• naturalna skłonność do poronień (duże prawdopodobieństwo wypadnięcia wkładki) 

Realizacja:
1. Konsultacje i zabieg możesz wykonać w Centrum Medycznym POLMED wybranym podczas zakupu.

2. Zabieg poprzedzony jest konsultacją lekarską i badaniem cytologicznym dlatego wymaga 

umówienia. Po wykupieniu pakietu, przedstawiciel Centrum Medycznego wybranego w trakcie 

zakupu, skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych i ustali dogodny dla Ciebie termin 

konsultacji.

3. Przychodząc na wizytę okazujesz w placówce otrzymane mailowo potwierdzenie wizyty. 

Potwierdzenie wystarczy okazać na ekranie telefonu, nie ma potrzeby druku.

4. Po konsultacji lekarskiej i otrzymaniu wyniku badania cytologicznego, możesz umówić się na zabieg 

(w uzgodnionym z lekarzem dniu cyklu miesiączkowego).

5. Jeśli opłaciłaś zabieg nie obejmujący kosztu wkładki, musisz wkładkę zakupić samodzielnie  

lub w recepcji Centrum Medycznego.

6. Po zabiegu umów się na wizytę kontrolną – wizytę opłacisz z 25% rabatem (rabat nie łączy się  

z innymi rabatami i promocjami).
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