
Implanty podskórne - nowoczesna antykoncepcja 

Implant antykoncepcyjny Implanon NXT – co to jest? 

Implanon NXT jest podskórnym produktem antykoncepcyjnym o długim czasie działania.  

W jednorazowym, innowacyjnym, łatwym w użyciu aplikatorze umieszczony jest implant nie  

przepuszczający promieni rentgenowskich, zawierający jedynie progestagen. Implant jest 

długości 4 cm  i średnicy 2 mm. Aplikator został  specjalnie zaprojektowany,aby można było 

łatwo założyć implant tuż pod skórą wewnętrznej części ramienia (ręki, której nie używa się 

przy pisaniu). W czasie zakładania lub  usuwania implantu stosuje się znieczulenie 

miejscowe. 

Jak działa Implanon NXT  

Implant jest zakładany bezpośrednio pod skórę. 

Substancja czynna, etonogestrel,  

działa w dwojaki  sposób:  

• Zapobiega uwalnianiu komórki jajowej z jajnika.  

• Powoduje zmiany w śluzie szyjkowym macicy,  

co utrudnia przedostawanie się nasienia do macicy.  

W rezultacie Implanon NXT chroni przed ciążą przez 3 lata, ale jeśli pacjentka ma nadwagę 

lekarz może zalecić wcześniejszą wymianę implantu. Gdy stosuje się  Implanon NXT, nie 

trzeba pamiętać o codziennym przyjmowaniu tabletki. Jest to jeden z powodów,  dla których 

Implanon NXT uważany jest za metodę bardzo wiarygodną (ponad 99 proc. skuteczności). 

W czasie stosowania implantu krwawienia miesiączkowe mogą ulec zmianom lub nie 

występować w ogóle, mogą być nieregularne, przedłużone lub rzadko bardziej obfite. Bolesne 

miesiączki mogą ulec złagodzeniu.  

Aby pomóc w zapamiętaniu, kiedy i gdzie założono Implanon NXT oraz kiedy najpóźniej 

należy go usunąć, pacjentka otrzyma od lekarza Kartę Użytkownika, na której zapisane będą 

potrzebne informacje. Należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu! 

Można zaprzestać stosowania leku Implanon NXT w każdej chwili. W przypadku planowania 

ciąży zwykle doradza się odczekanie do pierwszej naturalnej miesiączki, co ułatwi określenie 

spodziewanego terminu urodzenia dziecka. 

Stosowanie leku Implanon NXT z innymi lekami  

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach i ziołach, również 

tych,  które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą niekorzystnie wpływać na 

prawidłowe działanie leku Implanon NXT.  

Jeśli masz wątpliwości, ginekolodzy EvaClinic chętnie odpowiedzą  

na wszystkie pytania. 



 

 


