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Doba účinnosti

5 let

Ve Španělsku byla provedena studie, která prokázala, že i stříbro, navzdory tomu, že je ušlechtilý kov, podléhá korozi pod vlivem děložních tekutin.  
V důsledku toho společnost EUROGINE vyvinula vysoce čistý měděný drát se zlatým jádrem, které je naprosto imunní vůči korozi a je také plně 
biokompatibilní s lidským tělem. To zlepšuje i spolehlivost měděného drátu jako antikoncepce a eliminuje případné alergie. Tělísko EUROGINE Gold T 
má také zaváděcí systém, který zaručuje bezpečné umístění tělíska do fundu dělohy. To je velmi důležité pro dosažení nejvyšší účinnosti této metody 
antikoncepce. Dodržováním několika jednoduchých pokynů, zavaděč tělíska Gold T znemožňuje náhodnou perforaci dělohy při zavádění. 

technické vlastnosti: 
 375 mm2 povrchu mědi  Nejspolehlivější nehormonální nitroděložní tělísko: 99,9% čistý měděný drát + zlaté jádro o průměru 0,1 mm  Antikoncepční 
funkčnost až na 5 let  Y-tvar (Novaplus) IUD  K dispozici 3 velikosti (Maxi, Normal, Mini), které usnadňují zavádění do dělohy a zvyšují komfort pacientky
 Měděný drát + zlaté jádro snižuje riziko zlomení spirály  Unikátní a jednoduchý systém vkládání, který poskytuje vyšší stupeň přesnosti umístění v
dutině děložní a eliminuje riziko perforace dělohy  CE značka

Tělísko
Polyethylene  
+ Barium Sulfate

Kód Velikost Šířka Délka

1040000 Maxi 36,5 mm 38 mm

1040100 Normal 31 mm 33 mm

1040200 Mini 24 mm 30,5 mm

Drát Čistota mědi > 99,9 % Průměr: 0,40 mm Délka: 298 mm Plocha: 375 mm2 Průměr zlatého středu: 0,1 mm

Vlákna Polyethylene Průměr: 0,25 mm Délka: 450 mm x 2

Zavaděč Polyethylene Vnější průměr: 3,80 mm

Zaváděcí škála ABS Hysterametr rozmezí 5–10 cm s intervaly 0,5 cm

Nitroděložní tělísko 

Eurogine
Gold T

Obsahuje

375 mm2

povrchu mědi

Aktivní materiál měď / zlato

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska T

Velikosti 3 (mini, normal, maxi)
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Nitroděložní tělíska jsou nejpoužívanější reverzibilní antikoncepcí na světě. Jedním z běžně používaných měděných tělísek je Inara Cu 375. Klíčovým rysem 
tělísek Inara Cu 375 je snadné zavedení a snadná manipulace pro lékaře.

technické vlastnosti
 Tělísko Inara je předpřipraveno na zavedení v zavaděči bez nutnosti další manipulace, ke správnému zavedení je tedy zapotřebí méně úkonů  Měkká
nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů  Tvar tělíska Inara zaručuje nižší pravděpodobnost jeho vypuzení a náhodné perforace fundu
při zavádění  Tělísko Inara Cu 375 nabízí dlouhodobou antikoncepční ochranu až na 5 let

Tělísko
Kód Šířka Délka

INARA375 17,31 – 19,13 mm 34,36 – 35,90 mm

Drát Průměr: 0,38 – 0,40 mm Délka: 291 – 306 mm Plocha: 375 mm2 ± 37,50 mm2

Vlákna Průměr: 0,20 – 0,30 mm Délka: 235 – 250 mm

Zavaděč Vnější průměr: 3,60 – 3,80 mm Délka: 200 – 204 mm

Zaváděcí škála Hysterametr rozmezí 5 - 10 cm s intervaly 1 cm

Nitroděložní tělísko 

Pregna
Inara Cu 375

Aktivní materiál měď

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska Ω

Velikosti 1 (normal)

Doba účinnosti

5 let

Obsahuje

375 mm2

povrchu mědi
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Doba účinnosti

10 let

Tělísko Pregna Copper T 380A je velmi spolehlivá, bezpečná a snadná antikoncepční metoda s dlouhodobým účinkem od zavedení (10 let). Použití tohoto 
tělíska je jednou z nejspolehlivějších antikoncepčních metod, kdy míra selhání je menší než 1%. Použití této metody antikoncepce nabízí kompletní obnovení 
plodnosti po vyjmutí tělíska. Vyjmutí tělíska je velmi snadné.

technické vlastnosti:
 “T“ rameno speciálně upraveno pro zvýšení jeho pevnosti  Tělísko je baleno do obalu folie-folie – tento obal je odolnější proti vlhkosti a nabízí lepší ochranu
pro měděné části tělíska T 380A  Pevná tyčinka u tělíska Pregna Copper T 380A má speciální povrch, který ji drží na místě, i když lékař drží zavaděč ve
svislé poloze  Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů  Pregna Copper T 380A nabízí dlouhodobou ochranu až na 10 let  Plodnost
se obnoví po vyjmutí a je zcela bezpečná i pro kojící matky  Vysoká účinnost – více než 99 %.

Tělísko
Kód Šířka Délka

PREGNAT380 31,50 – 32,50 mm 35,50 – 36,50 mm

Drát Průměr: 0,25 – 0,26 mm Délka: 385 – 420 mm Povrch: 380 mm2 ± 38 mm2

Vlákna Průměr: 0,20 – 0,30 mm Délka: 105 – 125 mm

Tyč Průměr: 2,50 – 2,80 mm Užitečná délka: 185 – 195 mm

Zavaděč Vnější průměr: 4,36 – 4,50 mm Délka: 205 – 208 mm

Nitroděložní tělísko 

Pregna 
Copper T 380A

Obsahuje

380 mm2

povrchu mědi

Aktivní materiál měď

Doba učinnosti 10 let

Tvar tělíska T

Velikosti 1 (normal)
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Nitroděložní tělísko Safeload typu T s měděným drátem o ploše 380 mm2. Pregna přišla s unikátním systémem, který umožní aseptické zavedení 
měděného tělíska tvaru T. Jedná se o inovativní zaváděcí bezdotykový systém Safeload. Použití Safeload vyžaduje velmi malou přípravu na straně lékaře.

technické vlastnosti: 
 Zavedení „T“ tělíska se systémem Safeload je přesné a vyžaduje minimální úsilí  Obě ramena „T“ tělíska jsou rovnoměrně uložena v zavaděči, toto
uložení eliminuje pravděpodobnost protržení sáčku  Nabízí vynikající bezdotykovou techniku  Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život
partnerů  Modifikovaný zavaděč usnadňuje umístění do správné polohy  Připravená tyčinka v zavaděči usnadňuje zavedení o jeden krok  Pregna
Safeload nabízí dlouhodobou ochranu až na 10 let  Safeload má všechny výhody tělíska Pregna Copper T 380A

Tělísko
Kód Šířka Délka

SAFELOADT380 31,50 – 32,50 mm 35,50 – 36,50 mm

Drát Průměr: 0,25 – 0,26 mm Délka: 385 – 420 mm Povrch: 380 mm2 ± 38 mm2

Vlákna Průměr: 0,20 – 0,30 mm Délka: 105 – 125 mm

Tyč Průměr: 2,50 – 2,80 mm Užitečná délka: 185 – 195 mm

Zavaděč Vnější průměr: 4,36 – 4,50 mm Délka: 185 – 187 mm

Zaváděcí škála Hysterametr rozmezí 2 - 12 cm s intervaly 1 cm

Nitroděložní tělísko 

Pregna
Safeload

Aktivní materiál měď

Doba učinnosti 10 let

Tvar tělíska T

Velikosti 1 (normal)

Doba účinnosti

10 let

Obsahuje

380 mm2

povrchu mědi
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Doba účinnosti

5 let

Nitroděložní tělísko ve tvaru T. Množství použitého měděného drátu (jeho plocha) nemá vliv na vedlejší účinky daného tělíska. Na snášenlivost a dobu 
antikoncepčního účinku nemá vliv skutečnost, jestli měděný drát obsahuje zlaté nebo stříbrné jádro. Dobře zvolené a správně zavedené tělísko poskytuje 
ženám podobnou nebo dokonce lepší úroveň ochrany proti početí než pilulky, a to bez vedlejších účinků. WHO (Světová zdravotnická organizace) uvedla, 
že tělíska jsou tou nejlepší metodou antikoncepce vzhledem k jejich vynikajícímu poměru účinnosti, ceny a vedlejších účinků.

technické vlastnosti:
 380 mm2 povrchu mědi  Čistota měděného drátu je 99,9%  K dispozici tři velikosti (Maxi, Normal, Mini)  Tělísko ve tvaru Y (NOVAPLUS)  Antikoncepční 
účinnost až 5 let, dle doporučení WHO  CE značka

Tělísko
Polyethylene  
+ Barium Sulfate

Kód Velikost Šířka Délka

01020100 Normal 31 mm 33 mm

01020200 Mini 24 mm 30,50 mm

Drát Čistota mědi > 99,9 % Průměr: 0,40 mm Délka: 302 mm Plocha: 380 mm2

Vlákna Polyethylene Průměr: 0,25 mm Délka: 280 mm x 2

Tyč Polypropylene Průměr: 2,20 mm Užitečná délka: 200 mm

Zavaděč Polyethylene Průměr: 3,80 mm Délka: 195 mm

Distanční kroužek Polypropylene Šířka: 7,80 mm Délka: 12,50 mm Výška: 6,25 mm

Nitroděložní tělísko 

Eurogine 
Novaplus T 380 Cu

Obsahuje

380 mm2

povrchu mědi

Aktivní materiál měď

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska T

Velikosti 2 (mini, normal)
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Tělísko
Polyethylene  
+ Barium Sulfate

Kód Velikost Šířka Délka

01030000 Normal 20 mm 35 mm

Drát Čistota mědi > 99,9 % Průměr: 0,40 mm Délka: 298 mm Plocha: 375 mm2

Vlákna Polyethylene Průměr: 0,25 mm Délka: 280 mm x 2

Zavaděč Polypropylene Průměr: 3,80 mm Délka: 195 mm

Distanční kroužek Polypropylene Šířka: 7,80 mm Délka: 12,50 mm Výška: 6,25 mm

Nitroděložní tělísko 

Eurogine 
Áncora 375 Cu

Aktivní materiál měď

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska Ω

Velikosti 1 (normal)

Doba účinnosti

5 let

Obsahuje

375 mm2

povrchu mědi

Tělísko tvaru „omega“ s měděným drátkem o ploše 375 mm2. Vyznačuje se především velice snadným zaváděním a jedním z nejpoužívanějších 
antikoncepčních nitroděložních tělísek vůbec.  

technické vlastnosti:
 375 mm2 povrchu mědi  Čistota měděného drátu 99,9%  Tvar tělíska „Multiload“ Antikoncepční účinnost 5 let  Označením CE
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Doba účinnosti

5 let

Stříbrná tělíska Eurogine Novaplus jsou přesně stejná jako měděná pokud jde o tvar, velikost nebo množství mědi ve spirále. Aby se však zabránilo 
procesu koroze antikoncepčního měděného drátu, a tím zachování jeho antikoncepčních schopnosti, byl vyvinut speciální měděný drát, který zabraňuje 
případnému rozlomení na více částí vlivem koroze. V tomto stříbrném tělísku je měděný drát, který obsahuje stříbrné jádro tvořící přibližně jednu 
třetinu z celkového průměru. Toto stříbrné jádro zabraňuje rozlomení měděného drátu v případě zkorodování v děloze. Díky tomu, že stříbro je 
ušlechtilý kov, nedochází ke korozi způsobené kyselinami obsaženými v děložní tekutině. Skutečnost, že spirála mědi zůstává beze změny po celou dobu 
životnosti antikoncepčního tělíska je významnou přidanou hodnotou a posiluje antikoncepční účinek. 

technické vlastnosti:
 380 mm2 povrchu mědi v závislosti na modelu  99,9% čistý měděný drát + stříbrné jádro Ø 0,1 mm  K dispozici ve třech velikostech (Maxi, Normal, Mini)
 Y-tvaru (NOVAPLUS)  Antikoncepční bezpečnost až 5 let, dle doporučení WHO  CE značka

Tělísko
Polyethylene  
+ Barium Sulfate

Kód Velikost Šířka Délka

01010600 Mini 31 mm 33 mm

01010500 Normal 24 mm 30,50 mm

01010700 Maxi 36,5 mm 38 mm

Drát Čistota mědi > 99,9 % Průměr: 0,40 mm Délka: 302 mm Plocha: 380 mm2 Průměr stříbrného středu: 0,1 mm

Vlákna Polyethylene Průměr: 0,25 mm Délka: 280 mm x 2

Tyč Polypropylene Průměr: 2,20 mm Užitečná délka: 200 mm

Zavaděč Polyethylene Průměr: 3,80 mm Délka: 195 mm

Distanční kroužek Polypropylene Šířka: 7,80 mm Délka: 12,50 mm Výška: 6,25 mm

Nitroděložní tělísko 

Eurogine 
Novaplus T 380 Ag

Obsahuje

380 mm2

povrchu mědi

Aktivní materiál měď / stříbro

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska T

Velikosti 3 (mini, normal, maxi)
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Nitroděložní tělísko 

Eurogine 
Áncora 375 Ag

Aktivní materiál měď / stříbro

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska Ω

Velikosti 1 (normal)

Doba účinnosti

5 let

Obsahuje

375 mm2

povrchu mědi

Stříbrná tělíska Eurogine Novaplus jsou přesně stejná jako měděná pokud jde o tvar, velikost nebo množství mědi ve spirále. Aby se však zabránilo 
procesu koroze antikoncepčního měděného drátu, a tím zachování jeho antikoncepčních schopnosti, byl vyvinut speciální měděný drát, který zabraňuje 
případnému rozlomení na více částí vlivem koroze. V tomto stříbrném tělísku je měděný drát, který obsahuje stříbrné jádro tvořící přibližně jednu 
třetinu z celkového průměru. Toto stříbrné jádro zabraňuje rozlomení měděného drátu v případě zkorodování v děloze. Díky tomu, že stříbro je 
ušlechtilý kov, nedochází ke korozi způsobené kyselinami obsaženými v děložní tekutině. Skutečnost, že spirála mědi zůstává beze změny po celou dobu 
životnosti antikoncepčního tělíska je významnou přidanou hodnotou a posiluje antikoncepční účinek. 

technické vlastnosti:
 380 mm2 povrchu mědi  99,9% čistý měděný drát + stříbrné jádro Ø 0,1 mm  “Multiload‘ tvar  Antikoncepční bezpečnost 5 let  CE značka

Tělísko
Polyethylene  
+ Barium Sulfate

Kód Velikost Šířka Délka

01030400 Normal 20 mm 35 mm

Drát Čistota mědi > 99,9 % Průměr: 0,40 mm Délka: 298 mm Plocha: 375 mm2 Průměr stříbrného středu: 0,1 mm

Vlákna Polyethylene Průměr: 0,25 mm Délka: 280 mm x 2

Zavaděč Polypropylene Vnější průměr: 3,80 mm Délka: 195 mm

Distanční kroužek Polypropylene Šířka: 7,80 mm Délka: 12,50 mm Výška: 6,25 mm



Nitroděložní tělísko 

Pregna 
Silverline Cu 380 Ag

Aktivní materiál  měď / stříbro

Doba učinnosti 5 let

Tvar tělíska T

Velikosti 1 (normal)

Doba účinnosti

5 let

Obsahuje

375 mm2

povrchu mědi

Tělísko Silverline Cu 380Ag poskytuje vyšší komfort a pohodlí uživatelce, která se rozhodla pro tuto antikoncepční metodu. Je to ideální řešení pro ženy, 
které hledají dlouhodobou reverzibilní antikoncepci s absolutním pohodlím. 

technické vlastnosti:
 Pružné paže tělíska Silverline umožňují perfektní umístění v děložním fundu  Tělísko Silverline je šetrné při vkládání a vyjímání  V tělísku Silverline je
měděný drát se stříbrným jádrem, které zabraňuje jeho rozlomení  Silverline Cu 380 Ag nabízí dlouhou ochranu až 5 let  Silverline vyžaduje třetinovou
dilataci děložního hrdla při zavádění, ve srovnání s měděným tělískem Cu T 380A  Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů
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Tělísko
Kód Šířka Délka

SILVER380 30 – 32 mm 31,50 – 35,00 mm

Drát Průměr: 0,39 – 0,41 mm Délka: 279 – 341 mm Plocha: 380 mm2 ± 38 mm2 Průměr stříbrného středu: 0,1 mm

Vlákna Průměr: 0,20 – 0,30 mm Délka: 300 – 320 mm

Tyč Průměr: 2,50 – 2,70 mm Užitečná délka: 200 – 206 mm

Zavaděč Vnější průměr: 3,60 – 3,80 mm Délka: 200 – 204 mm

Zaváděcí škála Hysterametr rozmezí 5 - 10 cm s intervaly 1 cm



Co jsou nitroděložní tělíska a k čemu slouží?

Nitroděložní tělíska jsou celosvětově nejpoužívanější metodou reverzi-
bilní antikoncepce. Zaručují dlouhodobý antikoncepční účinek a k obno-
vení plodnosti dochází v krátké době po vyjmutí tělíska. Nehormonální 
nitroděložní tělíska mají minimum vedlejších účinků a nepředstavují 
žádné omezení pro partnerský život. Výhodou nehormonálních nitro-
děložních tělísek je jejich dlouhodobý antikoncepční účinek, který je dle 
typu použitého tělíska 3–10 let.

Jak nitroděložní tělísko funguje?

Nitroděložní tělísko, jak už je z názvu patrné, se zavádí do děložní 
dutiny. Základem tělíska je plastové rameno, na kterém je navinut 
měděný drát. Tělísko svou přítomností v děloze koncentruje bílé 
krvinky, které samy o sobě ničí spermie. Antikoncepční účinnost 
je pak zvýšena přidáním měděného drátku o různé ploše, který 
uvolňuje ionty, jež spermie přímo ničí.

Nitroděložní tělíska smí aplikovat pouze proškolený zdravot. personál

Nitroděložní tělísko musí být zavedeno proškoleným zdravotnickým 
personálem, který zabezpečí vhodnost použití tohoto druhu antikon-
cepce u konkrétní uživatelky.

Nitroděložní tělíska dodáváme poskytovatelům zdravotní péče a lékár-
nám v České a Slovenské republice.

Proč nitroděložní tělíska od firmy Medplus?

 Nabízíme pouze ověřená a kvalitní nitroděložní tělíska
 Všechna námi nabízená nitroděložní tělíska mají certifikáty
 Poradenství a servis je pro naše klienty samozřejmostí

Více naleznete na www.medplus.cz

Navštivte naše internetové stránky 

www.medplus.cz
naleznete zde kompletní informace k námi nabízeným
tělískům – fotografie, návody, certifikáty, technické
parametry a instruktážní videa.

Váš dodavatel
zdravotnických potřeb



                       Katalog nitroděložní tělíska

Medplus s.r.o.
Váš dodavatel zdravotnických potřeb
Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark

Ing. Pavla Medonosová
Tel.: +420 731 505 202
E-mail: medonosova@medplus.cz

Milena Lenartová
Tel.: +420 731 505 201
E-mail: lenartova@medplus.cz

Volejte zdarma: 800 880 864
Web: www.medplus.cz




