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Mirena®

Instructiekaart

1. Sondeer vóórdat u de verpakking 
opent (ter bepaling van de lengte en 
ligging van de uterus en om eventuele 
intra-uteriene afwijkingen op te sporen).

6. Houd de schuiver met duim en 
wijsvinger vast in de meest verre 
positie. 

10. Duw de schuiver helemaal naar 
beneden. 
(Mirena® wordt nu ontkoppeld).

11. Trek de inserter met een 
draaiende beweging langzaam naar 
buiten.

12. Knip de draadjes af met een 
scherpe schaar op 3 cm van de portio.

2. Open de verpakking.

7. Schuif de inserter  voorzichtig 
door het cervixkanaal tot de groene  
markeringsring 1,5-2 cm van de 
portio is verwijderd.

3. Duw de schuiver zover mogelijk 
naar voren (Mirena® wordt nu geladen).
N.B. Duw de schuiver niet naar beneden 
(Mirena® kan dan te vroeg worden afgegeven). 
Na afgifte kan Mirena® niet opnieuw worden 
geladen!

8. Trek de schuiver naar u toe tot 
aan het markeringsstreepje 
(de armpjes ontvouwen zich nu).
Wacht 5-10 seconden tot de armpjes 
volledig zijn geopend.

4. Houd de schuiver in de meest 
verre positie met duim en 
wijsvinger vast. 

9. Duw de inserter voorzichtig naar 
de fundus tot de markeringsring 
tegen de portio komt 
(Mirena® zit nu tegen de fundus aan).

5. Plaats nu de groene markerings-
ring ter hoogte van de gesondeerde 
uteruslengte (lees de sondelengte af aan 
de bovenkant).
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Verkorte productinformatie Mirena®
Samenstelling Mirena is een hormonaal intra-uterien systeem met een depot van 52 mg levonorgestrel. Gedurende een periode van vijf jaar wordt hieruit per 24 uur gemiddeld 12 microgram levonorgestrel afgegeven. 
Indicaties Anticonceptie; behandeling van versterkt menstrueel bloedverlies of menorragie (bij deze indicaties vervangen na 5 jaar); progestageen adjuvans ter voorkoming van endometriumhyperplasie tijdens 
oestrogeentherapie in de peri- en postmenopauze (na 3 jaar vervangen). Contra-indicaties Zwangerschap of het vermoeden ervan; acute, subacute of chronische ontstekingen in het kleine bekken, ook in de anamnese; 
genitale infecties; soa; in de afgelopen 3 maanden: een abortus gecompliceerd door een infectie; endometritis post partum; cervicitis; cervixdysplasie; bevestigde maligniteit van het corpus uteri of van de cervix, of het 
vermoeden daarvan; aanwezigheid of vermoeden van mammacarcinoom of andere geslachtshormoonafhankelijke maligne aandoeningen; abnormale vaginale bloeding waarvan de diagnose (nog) niet is vastgesteld; 
congenitale of verworven anatomische afwijkingen van de uterus, waaronder myomen, indien het cavum uteri hierdoor wordt vervormd; aandoeningen die chronisch met een verminderde weerstand gepaard 
gaan of die als gevolg van bacteriëmie kunnen verergeren (klepafwijkingen, aangeboren hartafwijkingen); acute aandoeningen van de lever of levertumoren; actieve trombofl ebitis of trombo-embolische processen; 
overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Wanneer bij de behandeling van versterkt menstrueel bloedverlies de bloeding niet tot staan komt, of wanneer er sprake 
is van zware doorbraakbloedingen, moet met een andere (bijvoorbeeld organische) oorzaak van de bloeding rekening worden gehouden. Onregelmatige bloedingen kunnen sommige symptomen en aanwijzingen 
voor endometriumpoliepen of -carcinoom maskeren. Bij 20% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd ontwikkelt zich tijdens het gebruik geleidelijk een oligomenorroe of amenorroe. Bij recidiverende endometritis of 
ontstekingen in het bekken, of als een acute infectie niet binnen enkele dagen op een behandeling reageert, moet het IUD worden verwijderd. Bloedingen en pijn kunnen symptomen van partiële of volledige expulsie 
van een IUD zijn. Een IUD dat zich niet meer op de juiste plaats bevindt, moet worden verwijderd en vervangen. De kans op perforaties kan verhoogd zijn bij inserties post partum, bij vrouwen die borstvoeding geven 
en bij vrouwen met een uterus in retrofl exie. Het IUD in geval van perforatie zo snel mogelijk verwijderen. Als een insertie moeilijk is verlopen en/of bij ernstige pijn of bloedverlies tijdens of na de insertie, moet door 
middel van lichamelijk onderzoek en echografi e een perforatie worden uitgesloten. De mogelijkheid van een ectopische zwangerschap moet worden overwogen in geval van lage abdominale pijn, en met name als de 
menstruatie uitblijft of als een vrouw met amenorroe begint te bloeden. Het absolute risico van ectopische zwangerschap bij Mirena-gebruiksters is klein. Echter, als een vrouw met Mirena in situ zwanger raakt, is het 
relatieve risico van ectopische zwangerschap verhoogd. In de eerste maanden na het inbrengen kan het IUD buik- of rugklachten veroorzaken. Tijdens het inbrengen resp. verwijderen kan de patiënte als gevolg van een 
vasovagale reactie fl auwvallen tijdens de ingreep en bij epilepsiepatiënten kan er een insult optreden. Bijwerkingen Menstruele klachten (amenorroe, spotting, onregelmatig bloedverlies), goedaardige ovariumcysten, 
depressieve stemming, zenuwachtigheid, verminderd libido, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, acne, rugpijn, pijn in het bekken, dysmenorroe, vaginale secretie, vulvovaginitis, gevoelige borsten, pijnlijke borsten, expulsie 
van het IUD, gewichtstoename, stemmingswisselingen, migraine, opgeblazen gevoel, alopecia, hirsutisme, pruritus, eczeem, ontstekingen in het bekken, endometritis, cervicitis/ Pap-smear normaal (klasse II), oedeem, 
huiduitslag, urticaria, uteriene perforatie. Handelsvorm Verpakking met 1 IUD. Registratienummer RVG 16681. 
Naam en adres van de registratiehouder Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, tel. 0297 280 666. Datum van goedkeuring / herziening van de SmPC 19 december 2011. Afl everingsstatus UR. 
Uitgebreide informatie (SmPC) is op aanvraag beschikbaar. 

Referentie: 1 SmPC Mirena®19 dec. 2011              L.NL.WH.03.2012.0029.
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