
VÓÓR het inbrengen van Implanon NXT®

  Heb ik de inbreng- en verwijderingsprocedure toegelicht? 
 - het staafje moet palpabel zijn na insertie

  Heb ik uitgelegd dat het staafje niet langer dan 3 jaar mag blijven zitten?
 -  Opmerking: aangezien de klinische ervaring met het gebruik door zwaardere vrouwen in het  

derde jaar na insertie beperkt is, valt te overwegen om bij zwaardere vrouwen Implanon NXT® 
eerder te vervangen

  Heb ik uitleg gegeven over mogelijke veranderingen in het bloedingspatroon?  

 - 1 op 5 vrouwen is in amenorroe
 - 1 op 5 vrouwen ervaart frequente en/of langdurige bloedingen
 - De overige vrouwen hebben weinig frequente bloedingen of een normaal bloedingspatroon
 -  Het bloedingspatroon gedurende de eerste 3 maanden van gebruik geeft een goed beeld van  

het te verwachten bloedingspatroon in de tijd erna
 - 11% van de vrouwen stopt het gebruik omwille van het veranderde bloedingspatroon

   Heb ik uitleg gegeven over de contra-indicaties, mogelijke bijwerkingen en  
geneesmiddeleninteracties? 

   Indien de vrouw beslist om Implanon NXT® te gaan gebruiken: Heb ik het aanbevolen tijdstip voor insertie 
gekozen (zie rubriek 4.2 SKP)? 

 -  Als van dit aanbevolen tijdstip van inbrengen wordt afgeweken, moet tot zeven dagen na het  
inbrengen van het implantaat ook een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) 
gebruikt worden. Als geslachtsgemeenschap al plaatsgevonden heeft, moet zwangerschap worden 
uitgesloten 

NA het inbrengen van Implanon NXT®

   Heb ik het implantaat gepalpeerd? 

 -    indien niet palpabel, heb ik duidelijk vermeld dat de vrouw een niet-hormonale  
anticonceptiemethode dient te gebruiken tot de aanwezigheid van het implantaat werd bevestigd mbv 
beeldvormingstechnieken (RX, echo, NMR, CT scan)?

   Heeft de vrouw zelf het implantaat gepalpeerd? 

   Heb ik de gebruikerskaart ingevuld en meegegeven aan mijn patiënte? 

   Heb ik de bloedingskaart toegelicht en meegegeven? 

   Heb ik de Implanon NXT® informatiebrochure voor patiënten meegegeven?

Implanon NXT®

Check-list voor gezondheidszorgbeoefenaars

RMA Implanon NXT®, version 10/2013


