
Γιατί να επιλέξετε το Flexi-T; 
Το Flexi-T αναπτύχθηκε με βάση  μελέτες, χρησιμοποιώντας δεδομένα που ελήφθησαν από 
μετρήσεις κοιλότητας της μήτρας. Οι μελέτες περιελάμβαναν 795 γόνιμες γυναίκες όλων των 
ηλικιών και κατηγοριών γονέων (καμία προηγούμενη εγκυμοσύνη, μία προηγούμενη 
εγκυμοσύνη ή πολλές προηγούμενες εγκυμοσύνες). Με βάση τα δεδομένα, μπορεί να συναχθεί 
το συμπέρασμα ότι οι διαστάσεις της μήτρας επηρεάζονται από τον αριθμό των 
προηγούμενων κυήσεων. Το Flexi-T αναπτύχθηκε με βάση αυτές τις γνώσεις. Υπάρχουν δύο 
διαφορετικά μεγέθη: το τυπικό IUD για γυναίκες που έχουν ήδη αποκτήσει παιδιά και το 
μικρότερο IUD για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει πριν. 

 
Το βέλτιστο σχήμα και το εύκαμπτο υλικό μειώνει τον κίνδυνο αποβολής και ελαχιστοποιεί 
τις πιθανές παρενέργειες, όπως κηλίδες και δυσφορία. Ο στενός σωλήνας εισαγωγής χωρίς 
έμβολο καθιστά το Flexi-T εύκολο στην εισαγωγή, ελαχιστοποιώντας την ενόχληση και η 
αφαίρεση είναι εύκολη και σχετικά ανώδυνη. Υπάρχει σχεδόν μηδενικός κίνδυνος διάτρησης 
λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών του IUD και της χρήσης του στενού σωλήνα εισαγωγής 
χωρίς έμβολο. Το Flexi-T σχεδιάστηκε για να ταιριάζει στην καμπύλη στο πάνω μέρος της 
μήτρας και είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Φιλικό προς το χρήστη και απλό, το Flexi-T καλύπτει 
τις ανάγκες των γιατρών καθώς και των γυναικών που το φορούν. 

 

Μια κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 1150 γυναίκες όλων των ηλικιών και κατηγοριών 
γονέων (χωρίς εγκυμοσύνη, μία εγκυμοσύνη και πολλαπλές εγκυμοσύνες) κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το Flexi-T είναι ασφαλές και προσφέρει στις γυναίκες υψηλό επίπεδο 
αντισυλληπτικής προστασίας. 

Το Flexi-T είναι ένα IUD χωρίς ορμόνες που δεν επηρεάζει τη φυσική ορμονική ισορροπία του 
σώματος. Μόλις εισαχθεί το Flexi-T, προσφέρει άμεση προστασία και η γυναίκα είναι ξανά 
γόνιμη μόλις αφαιρεθεί το IUD. 

 

Ανθεκτικό, αξιόπιστο, χωρίς ορμόνες 

 Ποια μοντέλα Flexi-T είναι διαθέσιμα; 

Το Flexi-T διατίθεται σε 4 μοντέλα: τα Flexi-T 300, Flexi-T 300D, Flexi-T + 300 και Flexi-T + 
380. 

Το Flexi-T έχει μια άνετη λύση που ταιριάζει στις περισσότερες γυναίκες. 

 Flexi-T 300 

Το Flexi-T 300 είναι το μικρότερο διαθέσιμο IUD χαλκού (μήκος 29 mm και πλάτος 23 mm, 
τυλιγμένο με σύρμα χαλκού 300 mm²). Είναι ιδανικό για γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει 
(ακόμη), καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι μηδενικές γυναίκες έχουν μικρότερες κοιλότητες της 
μήτρας. Αυτή είναι επίσης η ιδανική λύση για γυναίκες στην εμμηνόπαυση που εξακολουθούν 



να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αντισύλληψη. Το IUD είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή 
είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη. 

 

Δεδομένου ότι το Flexi-T δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος 
δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός. 

Το Flexi-T 300 προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας. 

  

 Flexi-T 300D 

Το Flexi-T 300D είναι το μικρότερο διαθέσιμο IUD χαλκού (μήκος 29 mm και πλάτος 23 mm, 
που περιέχει 300 mm² χαλκού), παρόμοιο με το Flexi-T 300. Η διαφορά μεταξύ του Flexi-T 
300 και του Flexi-T 300D είναι πώς διανέμεται ο χαλκός. Ο κατακόρυφος άξονας του Flexi-T 
300D είναι τυλιγμένος με σύρμα χαλκού 220 mm², συμπληρωμένος με χαλκό στους βραχίονες 
του σχήματος Τ για συνολικά 300 mm² χαλκού. Το Flexi-T 300D είναι ιδανικό για γυναίκες 
και κορίτσια στην πιο γόνιμη περίοδο τους (από την πρώτη εμμηνόρροια έως +/- 35 ετών) 
που δεν έχουν γεννήσει (ακόμη), καθώς η έρευνα δείχνει ότι οι μηδενικές γυναίκες έχουν 
μικρότερες κοιλότητες της μήτρας. Το IUD είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι 
σχεδόν εντελώς ανώδυνη. 

 

Δεδομένου ότι το Flexi-T δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος 
δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός. 

Το Flexi-T 300D προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας. 

 

 Flexi-T + 300 

Το Flexi-T + 300 είναι η μεγαλύτερη έκδοση του Flexi-T 300 (μήκος 32 mm και πλάτος 28 
mm, τυλιγμένο με σύρμα χαλκού 300 mm²) και ιδανικό για γυναίκες που έχουν γεννήσει ένα 
ή περισσότερα παιδιά, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η μήτρα είναι κάπως μεγαλύτερη μετά την 
εγκυμοσύνη. Το IUD είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι σχεδόν εντελώς ανώδυνη. 

Οι γυναίκες που έχουν ιστορικό εντοπισμού καθ 'όλη τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου 
τους μπορεί να θέλουν να επιλέξουν αυτόν τον τύπο. 

 

Επειδή το Flexi-T δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος δεν 
διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός. 

Το Flexi-T + 300 προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας. 

 Flexi-T + 380 



Παρόμοια με το Flexi-T + 300, το Flexi-T + 380 είναι μια μεγαλύτερη έκδοση του Flexi-T 300 
(μήκους 32 mm και πλάτους 28 mm, που περιέχει 380 mm² χαλκού). Η διαφορά μεταξύ του 
Flexi-T + 300 και του Flexi-T + 380 είναι η ποσότητα χαλκού και ο τρόπος διανομής του. Ο 
κάθετος άξονας του Flexi-T + 380 είναι τυλιγμένος με σύρμα χαλκού 300 mm², 
συμπληρωμένος με χαλκό στους βραχίονες του σχήματος Τ (για συνολικά 380 mm² χαλκού), 
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα. 

 

Αυτό το IUD είναι ιδανικό για γυναίκες στην πιο γόνιμη περίοδο (20-35 ετών) που έχουν 
γεννήσει ένα ή περισσότερα παιδιά, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η μήτρα είναι κάπως 
μεγαλύτερη μετά την εγκυμοσύνη. Το IUD είναι εύκολο να εισαχθεί και η εισαγωγή είναι 
σχεδόν εντελώς ανώδυνη. 

Δεδομένου ότι το Flexi-T δεν περιέχει ορμόνες, η φυσική ορμονική ισορροπία του σώματος 
δεν διαταράσσεται και ο εμμηνορροϊκός κύκλος παραμένει φυσιολογικός. 

Το Flexi-T + 380 προσφέρει 5 χρόνια βέλτιστης αντισυλληπτικής προστασίας. 
 


