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Mitä tapahtuu 
toimenpiteen jälkeen?
Useimmiten potilaat kotiutetaan hoitopäivänä.3 
Joillakin naisilla voi esiintyä vatsakouristuksia noin 
vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen.3 Lääkäri 
voi suositella kipulääkettä niiden lievittämiseksi. 
Hoidon jälkeen saattaa esiintyä myös vuotoa. Tämä 
kuuluu kohdun normaaliin toipumisprosessiin.3 
Jos olet huolissasi jostain, ota yhteyttä sairaalan 
henkilökuntaan.

Usein kysyttyä:
Onko palloablaatio tehokas?
Yli 80 % LiNA Libratalla™ hoidetuista naisista on 
ollut tyytyväinen toimenpiteeseen ja heidän 
kuukautisvuotonsa on vähentynyt.4

Onko LiNA Librata™ sopiva vaihtoehto 
minulle?
LiNA Librata™ -toimenpide sopii naisille, joilla on 
runsaat kuukautiset ja jotka eivät halua saada enää 
lapsia.  Hoidon sopivuus riippuu kuitenkin useista eri 
tekijöistä. Tästä syystä on tärkeää keskustella lääkärin 
kanssa ja päättää yhdessä, mikä hoito sopii sinulle 
parhaiten.

Tarvitsenko vielä ehkäisyä?
Kyllä. Endometristen ablaatiotoimenpiteiden jälkeen 
on edelleen pieni mahdollisuus tulla raskaaksi.  
On tärkeää jatkaa sopivan ehkäisyn käyttöä 
toimenpiteen jälkeen. Endometrista ablaatiota ei 
tule tehdä, jos haluaa tulla raskaaksi.  Endometrisen 
ablaation jälkeinen raskaus voi olla vaarallinen sekä 
äidille että sikiölle.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny sairaalan 
henkilökunnan puoleen.

Li
N

A 
Li

br
at

a 
Pa

tie
nt

 b
ro

ch
ur

e 
/ 2

01
9-

06
 B

V0
15

4A
 fi

LiNA on LiNA Medicalin rekisteröity tavaramerkki EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

©2019 LiNA Medical ApS. Kaikki oikeudet pidätetään.



Mitä runsaat kuukautiset 
tarkoittavat?
Arviolta joka viidennellä naisella on runsaat 
kuukautiset eli menorragia.1 Runsaat kuukautiset 
voivat usein häiritä naisen normaalia elämää, 
edellyttää kuukautissuojan vaihtamista usein, 
rajoittaa toimintaa ja vaikuttaa vaatevalintoihin 
mahdollisten ylivuotojen salaamiseksi.

Oireet
Tavallisesti kuukautiset kestävät 5–7 päivää, mutta jos 
kärsit runsaasta kuukautisvuodosta, sinulla saattaa 
esiintyä joitakin tai kaikkia seuraavista oireista:

	à Kuukautiset kestävät yli 7 päivää

	à Kuukautissuoja on vaihdettava jo 
muutaman tunnin kuluttua

	à Mahdollisten ylivuotojen 
aiheuttama pelko ja jännitys

	à Kuukautisvuodossa on suuria verihyytymiä

	à Voimakkaat kuukautiskivut

	à Väsymys ja uupumus

Hoidot
Runsaita kuukautisia voidaan hoitaa eri 
tavoilla. Sopiva hoito riippuu monista eri 
tekijöistä: terveydestä, perhetilanteesta, 
kuukautisvuodon määrästä ja siitä, millainen 
vaikutus sillä on elämänlaatuun. Näistä 
tekijöistä riippuen vaihtoehdot vaihtelevat 
lääkkeistä kirurgisiin toimenpiteisiin, jotka 
voivat olla joko väliaikaisia tai pysyviä.

Yksi hoitovaihtoehdoista on endometrinen 
ablaatio LiNA Libratalla™. Tämä on minimaalisen 
invasiivinen toimenpide. Keskustele lääkärin 
kanssa LiNA Libratan™ sopivuudesta sinulle.

LiNA Librata™ on endometrinen ablaatiotoimenpide, 
joka auttaa vähentämään kuukautisvuotoa tai jopa 
lopettamaan sen. Nopeassa noin kahden minuutin 
lämpöhoidossa LiNA Librata™ -instrumentti kuumentaa 
kohdun limakalvon, joka aiheuttaa kuukautisvuodon.2 
Toimenpide auttaa hallitsemaan tehokkaasti runsaita 
kuukautisia.

LiNA Libratan™ edut:

	à Lämpöhoitokerta kestää noin kaksi minuuttia

	à Ei kirurgisia viiltoja 

	à Toimenpiteen jälkeen pääsee heti kotiin (ei tarvetta 
jäädä sairaalaan)

	à Yksinkertainen toimenpide (vain muutama vaihe)

Mitä tapahtuu ennen 
toimenpidettä?
Ennen toimenpidettä lääkäri keskustelee kanssasi 
käytettävästä anestesiasta (esim. paikallispuudutus, 
suonensisäinen rauhoittava lääke, nukutus).
Sinulle voidaan määrätä lääkitys, jotta 
toimenpide olisi mukavampi.

Vaihe 1 –  
Sisälle vienti
Lääkäri vie ohuen, pehmeän 
pallokatetrin kohdunkaulan 
kautta kohtuun. Leikkaushaavoja 
ei tarvita.

Vaihe 2 –  
Hoito
Pallo täytetään varovasti 
kuumalla nesteellä niin, että 
se täyttää kohdun. Neste 
kiertää noin kahden minuutin 
ajan kohdun limakalvon 
käsittelemiseksi.

Vaihe 3 – 
Poistaminen
Hoidon jälkeen pallokatetri 
tyhjennetään ja poistetaan 
kohdusta.

Miten se toimii?

Ota kuukautiset hallintaan LiNA Libratan™ avulla

Mitä tapahtuu toimenpiteen 
aikana?
 Joissain tapauksissa sairaalan henkilökunta voi 
käyttää paikallispuudutusta sekä dilatoida eli 
laajentaa kohdunkaulan laitteen sisäänviennin 
mahdollistamiseksi. Saatat kokea toimenpiteen 
aikana kuukautiskipuja muistuttavia tuntemuksia.


