
Vnútromaternicová loptička IUB™ SCu300A/B

HIGH-TECH antikoncepcia s jedinečným tvarom, 
s účinnosťou 99,87% a s elimináciou možnosti malpozície1

Nosným materiálom pre medené guličky je Nitinol, špeciálna zliatina 
s pamäťovými vlastnosťami. Tento materiál je používaný v medicíne napr. 
pre výrobu implantátov a stentov. 17 medených guličiek o celkovom účinnom 
povrchu 300 mm2 je navlečené na nitinolové vlákno kryté polyamidom.

Tubus pre zavedenie má priemer 3,2 mm a IUB™ je vhodné aj pre ženy, ktoré nerodili.
 
Ďalšie výhody IUB™: 

• Jednoduché zavedenie
• Minimálne riziko perforácie1

• Minimálna iritácia endometria vďaka malej veľkosti, flexibilite a neprítomnosti 
ostrých alebo vyčnievajúcich štruktúr.

IUB™ má sférický tvar a je len 15 mm v priemere.

NOVÁ GENERÁCIA IUD: 
INTRA UTERINE BALL
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Dôležité informácie:

• Exkluzívnu veľkodistribúciu na Slovensku zabezpečuje spoločnosť 
MED-ART, spol. s r.o.

• Viac informácií na www.iub.sk alebo info@adexilis.com 

Referencie: 1. Safety and Efficacy of the IUB™ SCu300B (Ballerine™) Following Widespread Use, January 2017, OCON Medical Ltd.
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Akonáhle je IUB™ vysunuté z tubusu, ihneď sa začne stáčať o 180 stupňov 
od fundu maternice. Pretože sa IUB™ stáča späť, malo by byť uvoľňované 
v blízkosti fundu maternice, aby sme predišli uvoľneniu telieska. Zavedené 
IUB™ vytvorí v maternici 3-rozmerný sférický tvar.
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