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GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK

PREKINITEV
NOSEČNOSTI
MISOPROSTOLOM (CYTOTEC)

Z

MIFEPRISTONOM

(MIFEGYNE)

IN

OBVEŠČEN PRISTANEK
Spoštovani,
Prišli sta na prekinitev nosečnosti zaradi zdravstvenih razlogov. Nosečnost bomo prekinili z zdravili
mifepriston (Mifegyne) in misoprostol (Cytotec).
Prvi del prekinitve nosečnosti bo potekal doma, le izjemoma vas bomo sprejeli v bolnišnico. Doma
boste zaužila eno tableto mifepristona, ki jo boste dobili na ginekološkem oddelku. Do splava lahko v
redkih primerih pride že po 1 tableti mifepristona to je v času, ko boste še doma. Če pričnete krvaveti
ali začutite bolečine v spodnjem delu trebuha se nemudoma oglasite na pregled v bolnišnico. V
primeru, da splavite doma, plod in tkivo, ki se je izločilo iz maternice, prinesite s seboj.
Drugi del prekinitve nosečnosti bo potekal v bolnišnici. Za sprejem v bolnišnico se oglasite 36 do 48
ur po zaužitju tablete mifepristona. Na oddeleku vam bomo v nožnico vstavili 4 tablete misoprostola.
Čez tri ure boste prejeli še 2 tableti misoprostola, za kateri vas prosimo, da ju 20 minut zadržite v ustih
v prostoru med zobmi in licem preden jih pogoltnete. Po dve tableti misoprostola boste prejemali na tri
ure do splava oziroma največ štirikrat. Če v treh urah po zadnjih dveh zaužitih tabletah misoprostola
ne pride do splava, postopek v celoti ponovimo.
Splav napovedujejo krči z bolečinami v spodnjem delu trebuha in krvavitev. Večina žensk splavi v
sedmih urah po vstavitvi 4-ih tablet misoprostola v nožnico. V 36 urah jih splavi 99 %. Maternica s
svojim krčenjem, ki jih izzovejo zdravila, večinoma iztisne celotno vsebino (plod, placento in ovoje).
Po splavu bomo opravili ultrazvočni pregled maternice, da preverimo ali se je nosečnost izločila v
celoti. V 10% se vsebina maternice ne izloči v celoti. V takih primerih je potrebno maternično votlino
izprazniti s kirurškimi inštrumenti v splošni narkozi (abrazija).
Zdravila, ki jih boste dobili sprožijo krče, pojavijo se bolečine v trebuhu, lahko se pojavi driska (v 14 40 %). Pri nekaterih nosečnicah se lahko zaradi zdravil pojavijo slabost, zaprtje, bruhanje, občutek
napihnjenosti, izpuščaj po koži. Drugi neželeni učinki so zelo redki.
Zdravilo je treba uporabljati skrajno previdno, če imate eno od naslednjih bolezni: astma,
aritmija, slabo delovanje ledvic ali jeter, alergija na zdravilo, sum na izvenmaternično
nosečnost, porfirija, huda hipertenzija, srčne bolezni, Raynaudov fenomen, Crohnova bolezen,
alergija na mifepriston ali prostaglandine.
Podpisana(ime in priimek) _____________________________ potrjujem, da mi je
zdravnik (ime in primek) ________________________________ razložil postopek prekinitve nosečnosti z
mifepristonom in misoprostolom. Imela sem možnost vprašati vse, kar me je zanimalo in sem na svoja
vprašanja prejela zadovoljive odgovore. S podpisom potrjujem, da se s postopkom strinjam.
Podpis nosečnice: ________________________________________________
Podpis zdravnika: ________________________________________________
Podpis priče (med. sestra): _________________________________________
Datum:

