fogamzásgátló módszerek I.
Fogamzásgátlás és trombózis
Az elsô hormon tartalmú fogamzásgátló felírása elôtt a nô
gyógyászati vizsgálat alkalmával tájékozódni kell, hogy volt-e
a családban trombózis, korai szívinfarktus vagy agyvérzés.
Ilyenkor, ha szükséges a nôgyógyász olyan vizsgálatot is kérhet, amely kideríti, hogy van-e hajlama a trombózisra.
Fontos, hogy aki hormonális fogamzásgátlót használ, az ne
dohányozzon.
Rendszeresen járjon rákszûrésre és minden hónapban végezzen mell önvizsgálatot.

Hasznos linkek a világhálón
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
http://www.intima.hu/intim-magazin/fogamzasgatlas/
fogamzasgatlas-1x
http://slideplayer.hu/slide/2168653/
http://www.hazipatika.com/eletmod/fogamzasgatlas
http://www.webbeteg.hu/aloldal/fogamzasgatlas
Fogamzásgátlás szoptatás alatt – WEBBeteg
www.koragyermekkor.hu
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FOGAMZÁSGÁTLÓ
MÓDSZEREK I.
A fogamzásgátlás a nem kívánt terhességek megelôzésére
szolgál.
A módszerek megbízhatóságát Pearl-indexszel fejezzük ki,
ami azt mutatja, hogy adott fogamzásgátló eljárás használata
ellenére 100 nô közül egy év alatt hányan esnek teherbe.
HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓ MÓDSZEREK
A fogamzásgátló tabletta
nôi hormonokat tartalmaz,
meggátolja a tüszôrepedést,
nem hagyja, hogy a megtermékenyített petesejt beágyazódjon a méhbe és a méhnyakat áthatolhatatlanná teszi a
spermiumok számára. A ma
https://peakshop.hu/girl/
fogamzasgatlo-vitaminhiany/
kapható fogamzásgátló tabletták hormontartalma nagyon alacsony, ultrakönnyûnek is nevezik ôket, megbízhatóságuk magas.
Elkezdésénél fontos, hogy a szervezetednek elôször is hozzá kell szoknia a hormonok változásához, az új hormonális
egyensúly kialakulásához, amely az elsô hetekben, ritkán hónapokban esetleg átmenetileg gyenge rosszullét, mellfeszülés, fejfájás, vagy ciklus közbeni vérzés formájában jelentkezhet.
Amennyiben a panaszok huzamosabb ideig fennállnak, ajánlatos a nôgyógyász véleményét kikérni.

Az esemény utáni tabletta nem alkalmazható rendszeres fogamzásgátló módszerként. Akkor hatásos, ha a védekezés nélküli szex után 72 órán belül beveszik. Nôgyógyász írja fel. Leghatékonyabb, ha az elsô 24 órában veszi be.

Fogamzásgátlás szoptatás ideje alatt
http://patikamagazin.eu/?modul=oldal&tartalom=
1205768

Az elmúlt évtizedekben kifejlesztett, hatékony fogamzásgátlási módszer az injektió, ma már a világ több mint 130 országában nôk milliói használják. A készítmény csak az egyik féle
nôi nemi hormont, az ún. sárgatesthormont (progesztogén) tartalmazza. A gyógyszert alkalmazók többségénél egy rövid átmeneti idôszakban a havi vérzés rendszertelenné válhat,
pecsételô vérzés is elôfordulhat, de ezután típusos esetben a
menstruáció elmarad. Ez a vérzéshiány azonban nem végleges,
ha az injekciózást abbahagyják, a természetes rend visszaáll.
Ezt a módszert fiatal nôknek nem ajánljuk.
A hüvelygyûrû hajlékony mûanyag gyûrû, átmérôje 54 milliméter. A hüvelygyûrût a tamponhoz hasonlóan kell a hüvelybe
helyezni, ami folyamatosan hormonokat bocsát ki. Három hét
után el kell távolítani, és hét nap szünetet kell tartani – ekkor
jelentkezik a vérzés. Ez a módszer azoknak ajánlott, akiknek
gondot okozhat a tabletta pontos szedése. Ennek a módszernek
az alkalmazásával havonta kétszer kell foglalkozni, a felhelyezéskor és az eltávolításkor. Ez egy kényelmes módszer.
Méhen belüli – Intrauterin (IUD) – eszköz a spirál. Ez a
módszer fôleg már gyermekes anyáknak ajánlható, de már forgalomban vannak olyan spirálok is, amelyek nem szült nôknek
is felhelyezhetô.

http://patikapedia.hu/petefeszek

A különbözô anyagokból készült (mûanyag és arany, réz vagy
ezüst illetve hormonális gyógyszertartalmú) eszközöket a
nôgyógyász helyezi fel, a menstruáció alkalmával. Az eszköz
meggátolja a megtermékenyített petesejt beágyazódását. Használatakor javasolt a rendszeres rákszûrés és ultrahangos ellenôrzés
is, hiszen az eszköz elmozdulhat, ami a fogamzásgátló hatékonyságot csökkenti. Mégis ez az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módszer, akár 5 évig is fennmaradhat.
Szükség esetén sürgôsségi fogamzásgátlóként is alkalmazható.

A napi hatszori szoptatás védelmet
jelent a következô terhesség ellen, hiszen
az anyatej kiválasztódásáért felelôs pro
laktin hormon jelenléte miatt általában
nem történik meg a peteérés. A védelem
azonban nem 100%-os, hiszen a védekezés hatásfoka a mellbimbót érô mechanikai inger gyakoriságával van összefüggésben. Így ha 4 óránál több idô telik el a https://hu.stockfresh.
két szoptatás között, a hatékonyság com/image/7031583/
woman-nursing-babydrawn-in-chalk-icon
jelentôsen csökken.
Tehát már a szoptatás idôszakában is
fontos a fogamzásgátló módszer alkalmazása. Ma már létezik
olyan fogamzásgátló tabletta, amely teljesen biztonságos a
szoptatás mellett mind a mamára mind a babára nézve, ugyanakkor kielégítô védelmet nyújt a nem kívánatos terhesség ellen.
Minipill-nek az olyan speciális fogamzásgátló tablettákat
nevezik, amelyek csak progeszteront tartalmaznak, így nem
befolyásolják a tejtermelôdést és nincsen hatásuk a baba
fejlôdésére. Szedésük folyamatos. Szedésüket bármikor abbahagyhatjuk és készülhetünk a következô terhességre. További elônyük, hogy ha a szoptatás befejezése után is biztonságos fogamzásgátlást szeretnénk, nyugodtan tovább lehet
szedni.

