hagyott tabletta is, jelentôsen csökkenti a védelmet. Ilyenkor
használj kiegészítésként a menstruációig óvszert is.
Elônyei ennek a módszernek, hogy rendezetté teszi a menstruációs ciklust, enyhítheti a menstruációs görcsöket és csökkentheti a vérzés erôsségét. Egyes tabletták szépíthetik a problémás bôrt. Hátrányai is lehetnek, hányingert, fejfájást, súlygyarapodást és hangulatingadozást okozhat, esetleg libidó
csökkenést is tapasztalhatsz. Fontos tudnod, hogy az alkohol és
a cigaretta jelentôsen befolyásolják a hatékonyságot, ezért ha
dohányzol, feltétlenül hagyd abba. A dohányzás a késôbbi életkorban kialakuló szív és érrendszerei betegségek gyakoribb
elôfordulását is okozza.
Egyes gyógyszerek csökkenthetik a hatékonyságát a tablettának. Az orbáncfüvet tartalmazó gyógynövénykészítmények
és egyes antibiotikumok használata is akadályozhatja a megfe
lelô mûködését. Ha gyógyszert írnak fel, akkor feltétlenül tájékoztasd az orvost arról, hogy fogamzásgátló tablettát szedsz.
A hányással, hasmenéssel járó betegségek csökkentik hatóanyag
felszívódását, ezáltal a védelmet is. Megbízhatósága, 99,7%.

Spirál:
A spirál egy viszonylag kicsi, T-alakú, rezet vagy nemesfémet tartalmazó eszköz, amelyet kizárólag nôgyógyász helyezhet
fel a méhbe. A peteérést nem befolyásolja. Manapság már nem
szült fiatal nôknek, akár 18 éven aluliaknak is felhelyezik. Ez
kifejezetten azoknak ajánlott, akik nem alkalmazhatnak hormontartalmú tablettákat, vagy eszközöket. Megbízhatósága, 99,4%.
Sürgôsségi fogamzásgátlóként is alkalmazható, amennyiben az együttlétet követô 5 napon belül helyezik fel. Vérzészavarok fordulhatnak elô, gyakori panasz lehet a menstruációs
görcsök fokozódása. Egyszeri beavatkozást követôen, 5-10
évig tart a védelem, gyógyszerhasználat nem befolyásolja a védekezés hatékonyságát.

Hormon tartalmú spirál:
A puha, rugalmas mûanyagból készült méhen belüli eszköz
ösztrogénmentes, csak progeszteron hormont tartalmaz. Helyileg hat, mûködése során folyamatosan, alacsony dózisban pro
geszteron hormont bocsát ki, amely sûrûbbé teszi a méhnyaki
nyákot, megnehezítve vagy teljesen megakadályozva ezzel a
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hímivarsejtek mozgását és petesejthez való eljutását. A méh
nyálkahártyáját is elvékonyítja, meggátolva ezzel a petesejt beágyazódását, mivel azonban a véráramba csak kevés hormon
kerül, a peteérés folyamata a legtöbb nônél megmarad. Háromöt évig nyújt védelmet. Megbízhatósága, 99,8%. Csökkenti a
vérzés erôsségét, lerövidíti az idôtartamát, de egyes esetekben
akár teljesen meg is szüntetheti a menstruációt.
Fontos, hogy sem a spirálok, sem a tabletták nem védenek a
szexuális úton terjedô betegségek szemben.
Bármelyik módszert is választjátok, közösen döntsetek, hiszen közös a felelôsség is. Osszátok el a költségeket is. Az a fiatal nô, aki rendszeres szexuális életet él, az rendszeresen járjon
el nôgyógyászati vizsgálatra, évente rákszûrésre. Ha bármiben
bizonytalan vagy, nyugodtan kérdezd meg a védônôdet. Ôt a
középiskolában, a településed tanácsadójában megtalálod, és
biztosan segíteni fog neked.

Javasolt honlapok:
http://fogamzasgatlas.hu/
http://www.durex.hu/
http://www.lifestyles.hu/
http://www.gondtalanfogamzasgatlas.hu
http://www.intimzona.hu/
http://www.a-ha.hu/
http://www.egeszsegkalauz.hu/fogamzasgatlas/mehen-belulifogamzasgatlo-eszkoz-iud
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Fogamzásgátlás fiatal korban
Mindig gondoskodjatok a fogamzásgátlásról!
Már a legelsô alkalommal is védekezzetek!
Mit javasolhatunk a fiataloknak?
Az elsô választás lehet az óvszer. Könnyen be tudjátok szerezni. Az óvszer az egyetlen, ami a nemkívánt terhességek ellen
és a szexuális úton terjedô betegségek többsége ellen is védi.
Csak megbízható, jó minôségû óvszert vásároljatok. Figyeljetek a lejárati idejére. A megvásárolt óvszert ne tartsátok zsebben, sem a táska aljában, ahol sérülhet. Ne tegyétek ki tartós
hôhatásnak. Ne csak egy óvszer legyen nálatok. A legmegbízhatóbbak a spermiumellenes (spermicid) vegyülettel kezelt óvszerek, mert ezek elölik a spermiumokat. Ha síkosítót is vásároltok, akkor ugyanolyan márkájút vegyetek, mint az óvszer,
mert az biztosan nem károsítja a gumi anyagát. Síkosításra ne
használjatok olajat, vazelint. Az óvszert az együttlét teljes ideje
alatt használjátok, ne csak az aktus kezdetétôl. Használat után
gyôzôdjetek meg arról, hogy nem lyukadt-e ki. Ha még egy aktusra sor kerül, akkor mindenképpen javasolt, hogy elôtte mosakodjatok meg és természetesen egy másik óvszert használja-

Tartalmat összeállította Patik Edit.
A kiadvány a Családok Éve Program keretében készült
a Magyar Védônôk Egyesülete gondozásában.
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http://hu.govoril.info/meretu-ovszert-illetve-hogyan-valassza-ki-a-megfelelo-meretet/

www.3bscientific.hu/ovszergyakorlo-modell

http://ritmus.hu/cikk/1669/

tok. Az óvszer sem tud 100%-os védettséget nyújtani. A teherbeesés valószínûsége ezzel a módszerrel 4-20% közötti, attól
függôen, milyen ügyesen és körültekintôen tudjátok használni.
A hatékonyságát lehet növelni, a hüvelybe felhelyezhetô spe
ciális krémmel, hüvelytablettával, hüvely kúppal, amelyet sper
miumölô vegyülettel itatták át. Ezt gyógyszertárban lehet megvásárolni. Hormont nem tartalmaz. Ha alkalmi kapcsolatod van,
akkor mindenképpen használj óvszert, mert nem tudhatod, hogy
a másik milyen fertôzéseket adhat át!!!
Sokféle óvszert árusítanak, van pl. színezett, ízesített, rezgô
gyûrûvel felszerelt, vékonyított stb. Ezek összességében gyengíthetik az óvszer anyagát és nagyobb az allergiás reakció lehetôsége
is. Ha a használat során, vagy utána égô, esetleg viszketô érzést
tapasztalsz, elôfordulhat, hogy allergiás vagy az óvszer anyagára,
ilyen esetben próbálj ki egy latexet nem tartalmazó óvszert.
Hallottál már a dupla holland módszerrôl? Ez azt jelenti,
hogy az óvszer használata mellett hormonális fogamzásgátló
tablettát is szednek a lányok. Ez a módszer igen megbízható,
mivel a tabletták mellett a teherbeesés lehetôsége 0,005-0,1%
százalék, és emellett az óvszer véd a szexuálisan átadható fertô
zések nagy része ellen is.

Sürgôsségi fogamzásgátlás:
Ha nem védekeztetek, vagy kiszakadt az óvszer, vagy elfelejtetted bevenni a tablettát, akkor, a sürgôsségi fogamzásgátló
készítmény használata javasolt 72 órán (3 napon) belül. Kapható már olyan tabletta is, amelyet 120 órával (5 nappal) késôbb is
be lehet venni. Ha az elsô 24 órában veszed be a tablettát, akkor
95%-ban, a második 24 órában 85%-ban hatékony. A gyógyszer
nem mindig akadályozza meg a terhességet, de mindenképpen
hatásosabb, mintha semmit sem teszel. Akkor a leghatéko-

nyabb, ha a védekezés nélküli közösülés után a lehetô leghamarabb beveszed. Sokkal hatékonyabb, ha 12 órán belül veszed
be, mint ha a 3. vagy 5. napra halasztod azt. Vény köteles, feltétlen keressétek fel a nôgyógyászt. A fennálló terhességre már
nem hat, nem tudja megszakítani a terhességét, mert ez nem
„abortusztabletta”. A menstruációs ciklus bármelyik napján lehet alkalmazni. Ez a gyógyszer nem véd meg a szexuális úton
terjedô betegségektôl. Lehetôleg ne éhgyomorra vedd be, ezzel
elkerülheted, hogy kihányd. Ha a tabletta bevételét követô 3 órán
belül hányás jelentkezik, be kell venni egy másik tablettát. Ezt a
módszert csak vészhelyzet esetén használd, ne rendszeresen. Jegyezd fel mikor vetted be a tablettát, és ha nem jelentkezik a
menstruációd, vagy szokatlan vérzést, hányingert, mellfeszülést,
alhasi panaszokat tapasztalsz, feltétlenül menj nôgyógyászhoz!
Ha a tabletta bevétele után ismét védekezés nélkül élsz nemi
életet, az nem fogja megakadályozni a teherbe esést.

Hüvelygyûrû:
Használatát azoknak javasoljuk, akik nem akarnak minden
nap foglalkozni a fogamzásgátlással, vagy hajlamosak elfelejteni a fogamzásgátló tabletták pontos szedését. Vényköteles. A nô
gyógyász tudja felírni azoknak, akik a tablettát is szedhetik.
Vannak olyan betegségek, amelyek esetén nem javasolt a használata. A gyûrû egy 54 mm átmérôjû, puha mûanyagból készült
gyûrû. Kétféle hormont tartalmaz, kifejezetten alacsony men�nyiségben. Ugyanúgy mûködik, mint egy kombinált fogamzásgátló tabletta, de napi egy tabletta bevétele helyett, a gyûrût
három egymást követô héten át kell alkalmazni.Ahüvelygyûrûbôl
kétféle nôi nemi hormon szabadul
fel, amelyek meggátolják a petesejt petefészekbôl történô kilö
kôdését. Ha nincs petesejt-kilökô
dés, nem eshetsz teherbe.
Használata: két ujjaddal fogd
össze a gyûrût, majd hasonlóan,
mint egy tampont, helyezd fel a
hüvelyedbe. A gyûrû ezután felveszi a hüvelyizomzat alakját, így
biztosan a helyén marad, szex során sem zavaró.
Ha dohányzol, akkor úgy, mint http://drtomosvary.hu/fogamzasgatlohuvelygyuru-nuv*ring-/86
a tabletták esetében is, kifejezetten

javasolt a dohányzás abbahagyása! Egyes gyógyszerek csökkenthetik a hüvelygyûrû terhességmegelôzô hatékonyságát. Az
orbáncfüvet tartalmazó gyógynövénykészítmények és egyes
antibiotikumok használata is akadályozhatja a megfelelô
mûködését. Hatékonysága 99,7% .

Fogamzásgátló tabletta:
Az egyik leggyakrabban alkalmazott fogamzásgátló módszernek két típusa létezik, a kombinált fogamzásgátló tabletta
kétféle hormont, progeszteront és ösztrogént tartalmaz, a másik, az úgynevezett minipill csak progeszteront (ezek a tabletták
szoptatás idején is szedhetôk, ezt fiatal lányoknak igen ritkán
javasolják). A kettô közül a kombinált tabletta nyújt megbízhatóbb védelmet, megakadályozza a peteérést és a tüszôrepedést,
valamint sûrûbbé teszi a méhnyaki nyákot, megakadályozva ezzel a hímivarsejtek petesejthez való jutását. A minipillek csak a
méhnyaki nyákot teszi sûrûbbé. Általában 21 napig kell szedni
a tablettát, majd egy tablettamentes hét következik, amikor a
menstruáció jelentkezik. Vannak olyan tabletták is, amelyeket a
4. héten is szedni kell. Mindig olvasd el a tabletta tájékoztató
papírját, és tartsd is meg, mert oda leírják, hogy mi a teendô, ha
elfelejtetted bevenni a tablettát.
Ezt a módszert azoknak ajánljuk, akik párkapcsolatban vannak és tudják vállalni a tabletta pontos szedését, és nincs olyan
megbetegedésük, ami miatt nem ajánlott a tabletta szedése.
A tablettát elôször mindig nôgyógyásznak kell felírnia, ugyanis
ô tudja kiválasztani a sok közül, melyik a számodra a legmeg
felelôbb. Ezt az alkatod, a menstruációd milyensége, az azt
megelôzô idôszak jellemzôi és a bôröd állapota határozza meg.
Vannak olyan betegségek, öröklött állapotok, amikor nem javasolt a tabletta szedése. Ezért is fontos a megelôzô, alapos kivizsgálás. A tablettát minden nap, ugyanabban az idôpontban
kell bevenni, hogy megfelelô védelmet adjon. A betegtájékoztató utasítása szerinti sorrendben szedd a szemeket. A nem meg
felelô idôben bevett vagy kihagyott szemek, már egy darab ki-

