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Informacja dla pacjentów: wadliwa spirala  
 

Informacja dla osób, które miały założoną wkładkę domaciczną Novaplus T380 jako środek 
antykoncepcyjny  
Niestety okazało się, że w pewnej partii spiral miedzianych tej marki powstał defekt plastiku w 
procesie produkcji i dlatego spirale mogą ulec uszkodzeniu. Spirala może się rozpaść na kawałki w 
macicy lub w trakcie wyjmowania. W Skanii ten typ wkładek domacicznych był stosowany w latach 
2015-2018. Około 10% spiral, które założono kobietom w Skanii w tym czasie, okazało się wadliwe i 
popsuło się. Jest to o wiele więcej, niż producent się spodziewał. Gdy tylko wykryto wadę, 
zaprzestaliśmy zakładania tego modelu spiral miedzianych.  
 

Co należy zrobić, jeżeli wszystkie części spirali samoczynnie się wydostały?  
Jeśli wszystkie części zepsutej spirali same się usunęły, nie jest potrzebna dalsza interwencja. 
Pielęgniarka-położna może założyć Ci nową wkładkę domaciczną (spiralę miedzianą).  
 

Co się dzieje, jeżeli jakaś część spirali pozostanie w macicy?  
Jeżeli nie wszystkie części spirali wydostały się na zewnątrz podczas miesiączki, jest możliwe, że jakiś 
fragment pozostał w macicy. Może się jednak zdarzyć tak, że wszystkie części wydostały się wraz z 
krwawieniem miesięcznym niezauważone. W takiej sytuacji należy przez dwie kolejne miesiączki 
obserwować, czy części spirali wydostają się wraz z krwawieniem. Położna może Ci pokazać jak 
wygląda spirala, tak abyś wiedziała, czego szukasz i na co powinnaś zwrócić uwagę.  
Jeżeli w czasie pierwszej lub drugiej miesiączki po wyjęciu spirali żadne jej części nie wydostaną się na 
zewnątrz, skontaktuj się ze swoją położną, by uzyskać dalszą pomoc.  
 

Badania  
Jeśli podejrzewasz, że fragment spirali mógł pozostać w macicy, zostanie przeprowadzone badanie: 
tomografia komputerowa (prześwietlenie rtg). Dostaniesz skierowanie na badanie, które odbywa się 
w Malmö, Helsingborgu, Simrishamn lub Kristianstad - możesz sama wybrać najdogodniejsze dla 
Ciebie miasto. Pozostający w macicy fragment może zostać usunięty z pomocą specjalnego badania 
kamerą wprowadzaną do macicy. Takie badanie przeprowadza się w specjalistycznej przychodni lub 
w szpitalu.  
 

Czy w związku z wadliwą spiralą mogą pojawić się komplikacje? 
Nikt do tej pory nie miał powikłań medycznych po wyjęciu plastikowego fragmentu. 
 

Czy nadal jestem chroniona przed zajściem w ciążę, jeżeli element spirali wciąż pozostaje w 
macicy? 
Nie. Do czasu usunięcia wszystkich części spirali powinnaś używać innych środków 
antykoncepcyjnych. Poproś swoją położną o radę i pomoc w doborze formy antykoncepcji. Jeżeli 
jedyną formą, z której możesz korzystać, jest spirala miedziana, możesz otrzymać nową w 
oczekiwaniu na badanie, ale trzeba ją będzie usunąć przed badaniem. 
 

Jak długo muszę czekać na badanie? 
Termin badania w Klinice Zdrowia Kobiety (szw. kvinnokliniken) powinien być wyznaczony w czasie 
do 3 miesięcy od otrzymania przez klinikę skierowania od Twojej położnej. 
 

Czy mogę otrzymać nową spiralę? 
Tak, po usunięciu wszystkich części wadliwej spirali, można założyć nową spiralę miedzianą. Spirala 
miedziana jest bezpłatna. 
 

Czy mogę wystąpić o odszkodowanie? 
Pacjenci, którzy w wyniku opieki zdrowotnej i hospitalizacji doznali uszczerbku na zdrowiu, mają 

prawo ubiegać się o odszkodowanie na mocy ustawy o prawach pacjenta. Zgłoszenia wniosku można 

dokonać przez Internet, na stronie www.lof.se. Można tu na bieżąco śledzić, co dzieje się w Twojej 

sprawie. Można też pobrać formularz bezpośrednio ze strony Löf lub zamówić przysłanie go do 

domu. 

https://lof.se/patient/blanketter

