
Fakty na temat minipigu∏ek, czyli
antykoncepcyjnych pigu∏ek
jednosk∏adnikowych zawierajàcych
wy∏àcznie progestagen

CCoo ttoo ssàà mmiinniippiigguu∏∏kkii aannttyykkoonncceeppccyyjjnnee??

Doustne Êrodki antykoncepcyjne zawierajàce wy∏àcznie progestagen – zwane potocznie „mini-
pigu∏kami” tym ró˝nià si´ od z∏o˝onych doustnych preparatów antykoncepcyjnych, ˝e zawiera-
jà tylko jeden hormon (progestagen) zamiast dwóch (progestagenu i estrogenu).

JJaakk ddzziiaa∏∏aajjàà??

Minipigu∏ki mogà zapobiegaç cià˝y na kilka sposobów. Tak jak preparaty z∏o˝one, mogà ha-
mowaç uwalnianie komórki jajowej przez jajniki podczas cyklu miesiàczkowego. Efektu tego
nie wywo∏ujà jednak podczas ka˝dego cyklu miesiàczkowego. Minipigu∏ki powodujà  równie˝
wytworzenie Êluzowej bariery szyjkowej - Êluz wydzielany przez szyjk´ macicy w miejscu jej
ujÊcia do pochwy utrudnia plemnikom jej penetracj´ i zap∏odnienie komórki jajowej.

JJaakkaa jjeesstt sskkuutteecczznnooÊÊçç mmiinniippiigguu∏∏eekk??

Rocznie oko∏o 7% kobiet stosujàcych minipigu∏k´ zachodzi w cià˝´, g∏ównie z powodu b∏´dów
pope∏nianych w jej za˝ywaniu.

JJaakkaa ssttoossuujjee ssii´́ mmiinniippiigguu∏∏kkii??

Minipigu∏ki za˝ywa si´ codziennie, po jednej. Nale˝y jednak zwró-
ciç uwag´, aby minipigu∏k´ za˝ywaç codziennie o tej samej godzi-
nie. Przesuni´cie terminu za˝ycia pigu∏ki o kilka godzin znacznie
zwi´ksza prawdopodobieƒstwo cià˝y. Uwa˝a si´, ˝e najlepszà porà
za˝ywania pigu∏ek jest póêne popo∏udnie lub wczesny wieczór, po-
niewa˝ po Êluzówka macicy w ciàgu 4 godzin wytwarza najskutecz-
niejszà barier´ Êluzowà dla plemników. Poniewa˝ stosunki p∏ciowe
najcz´Êciej odbywane sà po udaniu si´ na spoczynek nocny, za˝ycie
minipigu∏ki kilka godzin wczeÊniej daje najskuteczniejszà ochron´
przed cià˝à.

CCoo zzrroobbiiçç,, jjeeÊÊllii  zzaappoommnnii ssii´́ lluubb ssppóóêênnii zz zzaa˝̋yycciieemm mmiinniippiigguu∏∏kkii??

JeÊli zapomnisz o za˝yciu minipigu∏ki, weê jà gdy tylko sobie o tym
przypomnisz. Nast´pnà pigu∏k´ za˝yj o zwyk∏ej porze. JeÊli spóênie-
nie z za˝yciem minipigu∏ki wynosi ponad 3 godziny, w ciàgu najbli˝-
szych 48 godzin po tym fakcie stosuj dodatkowà metod´ antykon-
cepcji (np. prezerwatyw´). JeÊli zapomniawszy za˝yç pigu∏k´ odby∏aÊ
stosunek bez dodatkowej metody antykoncepcyjnej (patrz wy˝ej),
udaj si´ do lekarza po recept´ na pigu∏ki do antykoncepcji po sto-
sunku i za˝yj je jak najszybciej wed∏ug za∏àczonego sposobu u˝ycia.

JJaakkiiee ssàà ddzziiaa∏∏aanniiaa nniieeppoo˝̋ààddaannee mmiinniippiigguu∏∏kkii??

Najcz´stszym dzia∏aniem niepo˝àdanym minipigu∏ki sà nieregular-
ne krwawienia miesiàczkowe. U kobiet stosujàcych minipigu∏k´
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mo˝e wyst´powaç tzw. plamienie lub krwawienia mi´-
dzymiesiàczkowe (w Êrodku cyklu) oraz nieregularnoÊç
krwawieƒ (d∏u˝sze lub krótsze odst´py mi´dzy kolejnymi
krwawieniami. Te dzia∏ania niepo˝àdane nie sà szkodliwe
dla zdrowia a co najwy˝ej k∏opotliwe i zanikajà po d∏u˝-
szym czasie stosowania minipigu∏ek. Do rzadkich dzia∏aƒ
niepo˝àdanych zalicza si´ bóle g∏owy, bolesnoÊç piersi,
md∏oÊci i zawroty g∏owy.

JJaakkiiee rryyzzyykkoo ddllaa zzddrroowwiiaa wwiiàà˝̋ee ssii´́ zzee ssttoossoowwaanniieemm
mmiinniippiigguu∏∏eekk??

Minipigu∏ki sà bardzo bezpieczne. Poniewa˝ nie zawierajà
estrogenu wchodzàcego w sk∏ad preparatów z∏o˝onych,
mogà byç stosowane przez kobiety, które nie mogà lub nie
powinny stosowaç preparatów z∏o˝onych (np. z historià lub ry-
zykiem choroby zakrzepowo-zatorowej, nadciÊnieniem, palàcych
papierosy i po 35 roku ˝ycia).

CCzzyy mmiinniippiigguu∏∏kkii mmooggàà bbyyçç ssttoossoowwaannee pprrzzeezz kkoobbiieettyy kkaarrmmiiààccee ppiieerrssiiàà??

Tak! stosowanie minipigu∏ek podczas karmienia piersià nie szkodzi dziecku
a nawet mo˝e zwi´kszyç iloÊç wydzielanego mleka.

KKiieeddyy kkoobbiieettaa kkaarrmmiiààccaa ppiieerrssiiàà ppoowwiinnnnaa rroozzppoocczzààçç zzaa˝̋yywwaanniiee mmiinniippiigguu∏∏eekk??

Kobiety karmiàce piersià, które do˝ywiajà swoje dzieci pokarmem sztucznym i kobiety nie kar-
miàce piersià mogà rozpoczàç za˝ywanie minipigu∏ek w 3 tygodnie po porodzie. Kobiety WY-
¸ÑCZNIE karmiàce piersià (nie podajàce dzieciom dodatkowo sztucznego pokarmu), mogà roz-
poczàç za˝ywanie minipigu∏ek nieco póêniej (6 tygodni po porodzie). Ró˝nica ta wynika z faktu,
˝e u kobiet karmiàcych WY¸ÑCZNIE piersià p∏odnoÊç po po∏ogu wraca nieco póêniej. 

PPoorroozzmmaawwiiaajj zz lleekkaarrzzeemm:: na temat optymalnego czasu wdro˝enia antykoncepcji po porodzie,
jeÊli nie chcesz natychmiast zajÊç w kolejnà cià˝´. Z zagadnieniem wp∏ywu karmienia piersià na
p∏odnoÊç wià˝e si´ wiele mitów i nieporozumieƒ. Poni˝ej podajemy adresy placówek TRR,
z których z racji statutu tego Towarzystwa z pewnoÊcià nie zostaniesz odprawiona z kwit-
kiem i w których uzyskasz fachowe i rzetelne informacje.

SSzzcczzeeggóó∏∏oowwee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt oommaawwiiaannyycchh ww nniinniieejjsszzeejj uulloottccee
zzaaggaaddnniieeƒƒ uuzzyysskkaasszz ww ppllaaccóówwkkaacchh TToowwaarrzzyyssttwwaa RRoozzwwoojjuu RRooddzziinnyy

Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Poradnia Przedma∏˝eƒska i Rodzinna TRR
Poradnia M∏odzie˝owa i Rodzinna 45-064 Opole, ul.Damrota 6
00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4 tel./fax (77) 454 48 45, e-mail: trropole@free.ngo.pl
tel./fax (22) 828 61 91, tel. (22) 828 61 92
e-mail: zgtrrw@free.ngo.pl

Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej TRR
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 16 50-015 Wroc∏aw, ul. Stawowa 1a
tel.(22) 621 69 29, fax (22) 621 91 93 tel./fax (71) 342 14 13

Lekarska Przychodnia Specjalisyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
Poradnia dla M∏odzie˝y i Rodziców 65-001 Zielona Góra, ul.Bohaterów Westerplatte 27
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 tel. (68) 325 37 87
tel. (12) 423 74 23

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Punkt Poradnictwa TRR
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar∏owicza 26 76-200 S∏upsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (52) 341 17 91 tel. (59) 840 07 70

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
20-818 Lublin, Al. KraÊnicka 100 61-737 Poznaƒ, ul. 27 Grudnia 19
tel. (81) 741 43 30 tel. (61) 852 85 58
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JeÊli spóênienie z za˝yciem minipigu∏ki wynosi ponad 3 godziny,
w ciàgu najbli˝szych 48 godzin po tym fakcie nale˝y stosowaç

dodatkowà metod´ antykoncepcji (np. prezerwatywy)!


