
He de portar l’implant d’Etonogestrel
durant els 3 anys?

Si en algun moment vols deixar de fer servir
aquest mètode anticonceptiu,
has de dir-ho al teu metge o metgessa
i te’l trauran.

Quins són els efectes secundaris 
de l’Etonogestrel?

Quan prenem un medicament,
es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen 
quan prenem un medicament 
s’anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris
quan pren un medicament.

La majoria d’efectes secundaris no són greus 
i desapareixen al cap dels dies.
Alguns d’aquests efectes secundaris
no passen gairebé mai. 

Alguns efectes secundaris 
de l’Etonogestrel són:

La regla sagna de manera irregular.

Tenir mals de cap.

Tenir dolor als pits.

Augmentar de pes.

Sentir-se marejada.

Sentir-se trista o neguitosa.

Per a què serveix l’Etonogestrel?

L’Etonogestrel 
és un medicament anticonceptiu.
Això vol dir que és un medicament
per evitar que et quedis embarassada.
És un medicament per a les dones.

Com he de prendre l’Etonogestrel?

L’Etonogestrel és un medicament
que funciona a través d’un implant.
Un implant és una cosa
que es col·loca dins el teu cos.
L’implant de l’Etonogestrel és una petita vareta
que es col·loca sota la pell
de la part superior d’un braç.
Aquest implant conté el medicament
i el va alliberant a poc a poc
dins el teu cos.

Un implant d’Etonogestrel
funciona durant 3 anys.
El teu metge o metgessa et donarà
un paper on posarà la data
en què l’implant deixarà de funcionar.
És important que el guardis
a un lloc segur i fàcil de recordar.

Si vols continuar fent servir l’Etonogestrel
un cop hagi acabat el seu efecte,
posa’t en contacte amb el teu metge 
o metgessa
abans que sigui la data del paper.

Etonogestrel
Aquest full t’ajudarà 
a entendre millor
per què el teu metge o metgessa
t’ha receptat l’Etonogestrel.

L’Etonogestrel pot tenir un altre nom:
Implanon NXT.

Tot i tenir diferents noms,
és el mateix medicament.
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Informació important

Informa el teu metge o metgessa
si estàs prenent altres medicaments,
plantes medicinals,
complements alimentaris
o si estàs embarassada. 

Si tens dubtes sobre l’Etonogestrel,
pots consultar el teu metge 
o metgessa,
el teu farmacèutic o farmacèutica
o trucar al 061. 

En cas d’emergència, truca al 112. 
 

Tenir més gana.

Sentir-se cansada. 

Si notes algun efecte secundari,
consulta un professional de la salut,
com per exemple:

El teu metge o metgessa.

El personal d’infermeria.

Un farmacèutic o farmacèutica.

Truca al 061.

A més, hi ha uns efectes secundaris 
poc freqüents
però que poden ser molt importants.

Consulta el teu metge o metgessa
al més aviat possible:

Si tens dolor intens a les cames
o si s’inflen.

Si tens dolor al pit,
dificultats per respirar
o tos no habitual o amb sang.

Si tens dolor d’estómac sobtat.

Si trobes algun bony als pits.

Si sagnes molt durant la regla.

La informació d’aquest prospecte  
en lectura fàcil
no substitueix la informació  
del prospecte original sobre:

— El nom del principi actiu.
— La identificació del medicament  

i el seu titular.
— Les instruccions per a la seva administració,  

ús i conservació.
— Els seus efectes adversos,  

interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s’ha de donar al pacient
d’acord amb l’article 15 del RDL 1/2015,  
de 24 de juliol,
que és la llei que regula com s’han d’utilitzar
els medicaments i els productes sanitaris.


