
KULLANIM KILAVUZU 
GENEL BİLGİ
Ticari Adı: RİA 380A Bakır içeren Rahim içi gebelik önleyici cihaz. 
Ref.Kodu: RIA380A
Bu cihaz sterildir ve sadece tek kullanımlıktır.
Bu medical cihazın raf ömrü, sterilizasyon tarihinden itibaren 5 yıldır.
Tasarımın, boyutların tanımı ve RİA 380A’nın Bileşenleri: 
RİA 380A, gebeliği önlemek için rahmin içine yerleştirilen, esnek plastikten mamül küçük bir T şeklinde rahim içi gebelik önleyici 
cihazdır; uzun dönemli dönülebilir doğum kontrolü sağlar ve korunmanın en etkili yöntemlerinden biridir. 
T Parça: T parça, rontgen ışını altında tespit edilebilmesi için radyopaklık elde etmesi için baryum sülfat ile karıştırılmış düşük 
yoğunluklu polietilenden(LDPE) mamüldür. 
T Parça Boyutları: Cihazın genişliği (iki kolun toplam uzunluğu): < 32,3 mm (+/-5%);  Dikey gövde uzunluğu: < 36,2 mm (+/-5%);
Yatay kolun çapı: 1,6 ± 0,1 mm.; Dikey gövdenin çapı: 1,5 ± 0,1 mm. Dikey gövdenin sonundaki T topunun çapı 3,0 ± 0.7 mm.’dir.
Bakır İçeriği: Her RİA 380A biriminin dikey sapı 176mg ( +/-5%) bakır telle sarılmıştır ve her yatay kol üzerinde her birinin ağırlığı 
yaklaşık 70 mg. (+/- 5%) olan tokalanmış bir bakır manşet bulunur. Bu medikal cihaz üzerine yerleştirilmiş bakırın toplam yüzey alanı 
380 mm2(+/-10% )’dır.
Bakır Tel: Tel, oksijenden arınmış 99.99% saflıkta bakırdan mamüldür. Telin çapı 0,255+/- 0,005mm.’dır.
Bakır Manşetler (Tüpler): Bakır manşetler oksijenden arınmış 99.99% saflıkta bakırdan mamüldür, iç çapı 1,68 ± 0,025 mm ve dış çapı
2,2 ± 0,025 mm.’dir. 
İplik: Monofilament sutur ipliği yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) mamüldür. İplik titanyum dioksit ile yoğunlaştırılmıştır.
Yerleştirme Tübü: Gıda temas sınıfı HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen).
Stilet: Gıda temas sınıf radyasyon sabit ABS (akrinonitril butadiyen sitren polimer) veya gıda temas sınıfı polypropilen (PP).
Boy Ayar Halkası: Termoplastik elastomerden mamüldür. Boy ayar halkası yerleştirme tüpünün üzerinde bulunur, uygulayıcılar 
tarafından rahmin derinliğine göre ayarlanır.
Cetvel: RIA’nın yerleştirilmesi için doğru derinliğin belirlenmesinde doktora yardımcı olması için cm. işaretlemeli kartondan 
mamüldür.
RİA 380A’nın Amaçlanan Kullanımı:
RİA 380A, gebeliği önlemek için rahim içine yerleştirilen bakır taşıyan bir gebelik önleyici cihazdır. RİA 380A, 10 yıla kadar uzun 
dönemli ve etkili gebelik önlemeyi sağlar ama cinsel olarak bulaşan hastalıklardan korumaz. RİA 380A’nın çalıştığı asıl yol yumurtanın
döllenmesini sağlayarak olmaktadır; zaman zaman eğer bir yumurta döllenirse RIA yumurtanın rahim içine aşılanmasını önler.
Bu geri dönülebilir doğum kontrol yöntemi, ailelerini tamamlamış olan sağlıklı kadınların çoğu, gebelikleri arasına mesafe koymak 
isteyenlerin yanı sıra gebelik yaşamamış olanlar; doğum/düşük sonrası olan kadınlar; dış gebelik hikayesi bulunan kadınlar; güvenilir 
uzun dönemli gebelikten korunma isteyen kadınlar; gebelikten korunmanın hormonel yöntemlerini kullanamayan veya kullanmak 
istemeyen kadınlar, diğer gebelik önleyici yöntemleri kullanmakta sorun yaşayan kadınlar tarafından kullanılabilir. Emziren kadınlar 
RİA 380A’yı kullanabilir. Bir kadının, RİA 380A’nın kendisi için güvenli bir yöntem olup olmadığına dair görülmesi için klinik olarak 
kontrolden geçmesi gerekir. Yerleştirmeden önce, hamile olmadığından emin olmak için gebelik testi ve cinsel olarak bulaşan 
hastalıklar için test yapılmalıdır.
Aşağıdaki durumlardan biri ya da bir kaçı geçerliyse RİA 380A Doğum Kontrol Metodunda Birinci Seçenek Olarak 

Düşünülmemelidir:
Ağrılı ve uzun süren adet dönemler; ağır anemi; servikal stenoz veya servikal kanalda daralma teşhisi; Hekim takibi için sağlık 

merkezine erişim imkânı olmaması; geçmişte ektopik gebelik öyküsü.

Kesin Kontrendikasyonları:
• Gebelik • Gnorrhea ya da chlamydia gibi alt genital yol enfeksiyonu da dâhil olmak üzere cinsel yolla bulaşan bir hastalık • 

Enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar tedavi edilmemiş akur servisit veya bakteriyel vajinozisi de içeren vajenit. • 
Mikroorganizmalarla enfeksiyona karşı duyarlılığı arttıran koşullar. Lösemi, AIDS, damar içi uyuşturucu kullanımı bu koşullara dahil 

olup, bunlarla sınırlı değildir. • Küçük uterin kavite. •  Halen daha önce yerleştirilen RIA’yı tutmak  • Son üç ayda doğum sonrası 

endometritisi veya kürtaj sonrası enfeksiyonu olanlar • Bilinen Wilsons’s hastalığı veya bakıra alerji. 

İlgili Kontrendikasyonları:

Kalp hastalığı olan kadınlar, PID öyküsü bulunanlar(aktif PID değil), biçimsiz kavite ile sonuçlanan rahimdeki anormallikler, ektopik 

gebelik öyküsü, veya düşük bağışık yanıt; bir RIA kullanımından önce daha ileri inceleme yapılması tavsiye edilmelidir. 

Kullanıma dair önlemler: 

RIA yerleşiminden sonra lütfen şu önlemleri alınız: Tampon veya cinsel ilişki de dahil olmak üzere vajina içinde hiçbirşey girmeyecek; 
RIA yerleşiminden 4 hafta sonra kontrol için bir takip randevusu alınması
Uyarılar: 
 Şunların olması durumunda hasta aile kliniğine veya doktoruna mümkün olan en kısa süre içinde başvurmalıdır: • karnın alt kısmında
ağrı • olağandışı veya kötü kokulu vajinal akıntı • adetler arası kanama • olağan dışı ağır veya ağrılı adet dönemi • cinsel birleşmede
ağrı • yukarıdakilerin herhangi biriyle beraber ateş yükselmesi • Adetin gecikmesi ya da hiç olmaması • RIA ipliklerini hissedememe •
RIA’nın  plastik  sapını  hissetme  •  Bu  cihaz sadece profesyonel  amaçlarla  eğitimli  profesyoneller  tarafından kullanılmalıdır  •Tek
kullanımlık cihazdır, tekrar steril edilemez. Açıkdıktan sonra orjinal paketin tekrar kullanılması veya tekrar steril edilmesi tehlikelidir
ve çapraz kontaminasyona, enfeksiyona ve travmaya neden olabilir • Son kullanma tarihi geçmiş cihazlar prosedüre göre atılmalıdır.
• Doğrudan güneş ışığından koruyunuz, serin, kuru ve tozsuz ortamda saklayınız. • Amaçlanan kullanımı dışında kullanmayınız.
Riskler ve Yan Etkiler:
RİA’larla ilgili bildirilen yan etkiler aşağıdaki gibi olup, T 380A uygulaması sonrasında görülebilirler:

•Bakır T halen rahim içerisinde olduğu halde ya da kısmen/tamamen dışarı atılması sonucu gebelik. •Bakır T’nin kısmen ya da 

tamamen vücut dışına atılması •Adetler arası kanama ya da lekelenme •Adetin gecikmesi ya da hiç olmaması •Vajinal akıntı ve 

enfeksiyon •Bel ağrısı  •Bacak ağrısı ve sızlaması •Bakır T üzerinde bulunan bakır nedeniyle ciltte alerjik reaksiyon 
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Yerleştirmenin Zamanlanması: RİA 380A, kadının gebe olmaması ve son âdetini takiben etkili şekilde gebelikten korunmuş olması 
koşuluyla menstrual döngünün her hangi bir aşamasında uygulanabilir. Birçok hekim âdetin başladığı günden itibaren 7 gün içinde 
RİA uygulaması yapmayı tercih ederler. Zira bu dönemde serviks hafifçe açılmış olduğundan uygulama daha kolaydır, gebelik olasılığı 
da en düşüktür. Bu günlerde yapılan uygulama hem daha az rahatsızlık verir, daha az kramplara neden olur hem de daha az 
lekelenme olur. Postkoital yerleştirme acil gebelik önleme yöntemi olarak uygulanır.
Yerleştirme Tekniği: Eğitilmiş sağlık personeli tarafından gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir zamanda rahmin içine 

yerleştirilebilir. RİA değiştirileceği zaman ara vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi dinlendirmeye gerek yoktur. Eğer 
hastayı hekimini ziyaret etmeye zorlayacak şikâyetleri yoksa RİA yerleştirildikten sonra ilk kontrol 1'inci ayın sonunda, 
sonraki kontroller yılda bir yapılabilir.

KULLANIM TALİMATI
RİA 380A YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ:

Hazırlık: 
1. Ambalajı,  yaklaşık olarak yarısına kadar boy ayar halkasının hizasına kadar, AÇINIZ yazan tarafından açınız.
2. Stileti yerleştirme tüpünün içine sokarak neredeyse T’ye değecek kadar itiniz.
3. Poşeti tamamen çıkartın ve başparmağınız ve işaret parmağınızı yatay kolların uçlarının üzerine, T’nin gövdesine doğru 

yerleştiriniz. Başparmağı ve işaret parmağını biraraya getirerek kolların bükülmesini tamamlayınız. T’nin kollarını içine 
alması için yerleştirme tüpünü ittirmek için diğer elinizi kullanınız. Katlanan kolları tüpün içine sadece kolları içeride 
tutulacağından emin olunmasına yetecek kadar uzağa kadar itiniz.   

4. Rahimin derinliğini gösteren cetvel kartının üzerindeki santimetre şablonunu kullanarak boy ayar halkasının posizyonunu
kontrol ediniz. RIA şu an yerleştirme için hazırdır.

Yerleştirme:                                               

1. Servix’i antiseptik ile siliniz.  
2. RİA’yı yükleyerek hazırlamış olduğunuz yerleştirme tüpünü yavaşça 
servikal kanalın içinden geçirerek, boy ayar halkası serviks’le temas edene 
kadar ilerletiniz. Bu şekilde tüpün içindeki T’nin fundus’a temas ettiğinden 
emin olursunuz

3. T’nin kollarını serbest bırakmak için, stileti sabit tutarak yerleştirme 
tüpünü stiletin sapına kadar geriye çekin.

                                       
4. Yerleştirme tüpünü uterus’un tepe noktasına doğru hafif direnç hissedene
kadar yavaşça itiniz.  Bu T’nin fundusa yakın olmasını sağlar.
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5. Yerleştirme tüpünü sabit tutarak stileti geri çekiniz. Yerleştirme tüpünü 
çevirerek yavaşça geri çekiniz. İpleri vajina içine 2-3cm sarkacak şekilde 
kesiniz. 

6. Kadından yavaşça kalkmasını rica edin (baş dönmesi varsa 5-10 
uzanmasını isteyin) ve RIA’nın iplerinş ne şekilde ve ne zaman kontrol 
edeceği konusunda bilgilendirin. Öğrenmek istediği bir şey varsa sorması 
için teşvik edin, bir dahaki muayeneyle ilgili talimatlarınızı verin ve yardıma 
ihtiyacı olursa nereye başvuracağı hakkında bilgilendirin.   
Caution:  Yerleştirme veya çıkarma esnasında dengesiz ve/veya şiddetli 
muamele T parçasının yırtılmasına neden olabilir.

KULLANIM TALİMATI
RİA 380A Yerleştirme Tüpü İçerisinde Kalacağı En Fazla Süre: T Parçasının yerleştirilmesi esnasında RIA’nın kolları katlanır ve 
yerleştirme tüpü içerisine konur. Bu katlanmış pozisyonda 5 dakika kalabilir ve yerleştirildikten sonra şeklini tekrar alabilmesi için 1 
dakika izin verilmesi gerekir.
Yerinde Kalacağı En Fazla Süre: RİA 380A RIA vücut içinde 10 yıla kadar kalabilir.
RİA 380A’nın Faydaları: 10 yıla kadar uzun dönemli kullanımlar için iyidir. •Çok etkilidir, neredeyse 100%   •Zaman içinde en 
ekonomik doğum kontrolüdür •Hormonlar olmadan uzun dönemli doğum kontrolü sunar • IA uzun dönemli çalışmasına rağmen, 
doğum kontrol etkisi geri döndürülebilirdir, çıkarılır çıkarılmaz kadın gebe kalabilir • Çok özeldir, RIA görülemez ve hissedilemez • 
Kullanımı kolaydır  • RIA ön sevişmenin veya cinsel birleşimin bölünmesine gerek duymaz  • RIA bir cinsel eşin işbirliğine ihtiyaç 
duymaz • Eğer hastanın bir sorunu varsa veya kullanmak istemiyorsa RIA kolayca çıkarılabilir• Bakır RIA, korumasız cinsel ilişkiden 
hemen sonra acil gebelik önleyici olarak kulanılabilir• RIA, normal vajinal bir doğumdan, bir sezeryan doğumdan veya ilk üç aylık 
kürtajdan sonra yerleştirilebilir • Eğer emziriyorsanız kullanımı güvenlidir.
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RİA 380A’ın İstenmeyen Etkileri: • Başarısızlık riski ( 5 yılda 1-2%)  • Çıkma:  Bazen bakır RIA rahimden kendiliğinden çıkabilir. 
Çıkma oranı 20’de 1’dir.  •RIA’nın rahim dokusuna gömülmesi  • Rahim Delinmesi: Çok nadirdir, RIA rahimin duvarı boyunca hareket 
edebilir. Delinme riski genelde yerleştirmeyi yapan sağlık çalışanının yeteneği ile belirlenir. Deneyimli tıp uygulayıcıları için delinme 
riski 1000 yerleştirmede 1 veya daha azdır. •Dış Gebelik  •Daha ağır adet dönemleri •Kramplanma: Yerleştirme esnasındaki serviks 
genişlemesinin bir sonucu olarak birçok kadın RIA yerleştirilmesi esnasında ve hemen sonrasında kramp veya ağrı hisseder • Cinsel 
birleşme esnasında rahatsızlık veya ağrı • İlk 3-6 ay arasındaki adet dönemlerinde düzensiz kanama ve lekelenme • Enfeksiyon riski: 
Bir bakır RIA’nın yerleştirilmesi, yerleştirmeden sonraki 21 gün içinde geçici bir pelvik inflamatuvar hastalık riski taşır  •  The copper 
IUD can also increase cramps during a woman’s period. Bakır RIA aynı zamanda bir kadının adetleri esnasındaki krampları arttırabilir. 
Bu semptom bazı kadınlarda 3-6 ay arasında kaybolabilir, fakat bazılarında kaybolmayabilir. •  İplik Sorunları: Erkeklerin küçük bir 
bölümü cinsel birleşim esnasında iplikleri hissedebildiklerini bildirmişlerdir. Bu durumda iplikler kırpılabilir. Bunun yanında, çok kısa 
iplikler kadının iplikleri çıkmaya karşın kontrol etmesini engelleyebilir. • RIA, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamaz.  
Etki Şeklinin Tanımı:    
RIAlar öncelikli  olarak spermin yumurtaları  döllemesini  engelleyerek  çalışır.  Bakır  RIAlar düşüğe yol  açmazlar:  Aşılanmış gebeliği
sekteye uğratmazlar. Gebelik, plastiğin veya metal bölümün “yabancı cisim etkisi” ile serbest kalan bakırın belirli aksiyonunun bir
kombinasyonu ile önlenir. Serbest kalan bakır iyonları sperm fonksyonlarını bozarlar ve döllenmeyi önlerler. 
RIA yerleştirilmesi öncesi bir pelvik muayene yapılır: Rahimin posizyonu ve boyutunu belirlemek için, antefleksiyonu ekarte 
etmek için, gebeliği ekarte etmek için,  enfeksiyon, kitleleri ve tümörleri ekarte etmek için RIA yerleşimi öncesi bir muayenenin 
yapılması çok önemlidir.
RIA’nın Kullanımı Esnasındaki Tıbbi Muayeneler: Pap smear testi ile yıllık pelvik muayene
RİA 380A’nın Periyodik Kontrolü:  Hasta, dışarı çıkmadığını kontrol etmesi için RIA’sını her ay kontrol etmesine gerektiğine dair 
bilgilendirilmelidir. RIA’nın varlığının nasıl kontrol edileceğine dair talimat Hasta Bilgilendirme Kartı’nda mevcuttur.
RİA 380A Rahimiçi Gebelik Önleyici Aracın Yenilenmesi: RIA’nın bir sağlık çalışanı tarafından çıkarılması zorunludur. Ciddi 
sorunlarla sonuçlanabileceğinden dolayı bir kadının kendi başına bir RIA’yı çıkarmaya teşebbüs etmemesi çok önemlidir. RIA’nın 
çıkartılması rahimin pozisyonunun belirlenmesi, sonrasında yerinin belirlenip bir özel forseps veya kıskaç ile RIA’nın ipliklerinin 
kavranması ile gerçekleştirilir. RIA, iplerinden nazikçe çekilerek çıkarılmalıdır.
Zaman zaman RIA’nın ipleri tespit edilemez. Bu durumlarda, ipler genellikle servikal kanalın daha yukarısına kaymıştır. Bir sağlık 
çalışanı iplerin yerini tespit etmek ve/veya RIA’yı çıkarmak için özel ekipmanlar kullanmalıdır. 
RİA 380A Rahimiçi Gebelik Önleyici Aracın Çıkarılmasının Sebepleri: RIA’nın kullanım süresi bitmiştir veya değişmesi 
gerekmektedir. • Hasta cinsel yolla bulaşan hastalık kapmıştır. • Normal olmayan kanama veya ağrı gibi yan etkiler • Ağır veya uzun 
süren adet kanaması •RIA’nın başarısız olması ve hastanın hamile kalması •Hastanın başka bir doğum kontrol yöntemini kullanmak 
istemesi •Hastanın hamile kalmak istemesi • Kadının adet dönemlerinin menapoza bağlı olarak durması •Hastanın, RIA’nın 
çıkarılması gereken bir tedaviye ihtiyacı olması 
RİA 380A çıkarılırken zorluk yaşanması durumunda yapılacak faaliyetler:  
Nadiren de olsa RİA 380A ‘yı çıkarmak zorlu olabilir. Bir sorunun başlıca göstergesi, serviksten uzanan RİA iplerini görmedeki 
yetersizliktir, RİA ipleri görselleştirilmez ve hasta çıkarılmasını arzu ederse, özel bir smear fırçası endoservikal kanala sokulabilir, 
döndürülür ve geri çekilmiş iplerin vajina içinde görünür olması için dışarı çekilir. Eğer ipler servikal kanaldan kurtarılmadıysa, RIA ‘yı 
rahimden çıkartmak için bir RIA kancası  kullanılabilir. Eğer bu teknikler başarılı olmazsa, RIA ‘ nın yerinin tespiti için transvajinal 
ultrasonografi tavsiye edilir. Eğer transvajinal ultrason, gömülme endişesi olmadan RIA ‘ nın yerleştirilmesini teyit ediyorsa, alligator 
pense kullanılarak ayakta tedavi olan hastalar için takviye çalışmalar yapılabilir.
Muhtemel ilaç etkileşimleri  ve Diğer Tedavi şekilleri ve İncelenmesi: Bakır taşıyan RİA'lar ile şu anda iyi bilinen bir bakır RİA 
ilaç etkileşimi yoktur, ancak bununla birlikte, bir sağlık kuruluşu ile ilaçlar veya tıbbi cihazlar tartışılırken bakır RIA'dan bahsetmek her
zaman iyi bir fikirdir.
RIA'nın olduğu yerde rahim içi gebelik veya dış gebelik olma durumunda:  Eğer RIA takılı iken hamilelik oluşursa, hastaya 
ertelemeden bir sağlık kuruluşuna gitmeleri bildirilir, çünkü düşük yapma veya erken doğum riski yüksektir. Eğer bu oluşur veya RIA 
ipleri görünür durumda ise, RIA  bir hekim tarafından hemen çıkarılmalıdır.
Uyuşmazlıklar:  Zaman zaman bir kadın,  RIA’ nın büyüklüğü ile rahminin kavitesinin büyüklüğü arasında, kısmi veya tamamen 
dışarı atılım, ağrı, beklenmeyen hamilelik ve cihazın çıkarılmasına yol açan rahmin anormal veya aşırı kanamasına sebebiyet 
verebilen bir uyuşmazlık ile karşılaşabilir.
Kullanma Talimatı: Tıbbi uzman, hastayı RIA ‘nın risk ve faydaları hakkında bilgilendirmelidir ve RIA takılı iken periyodik kontroller 
hakkında uyarmalıdır. Hastanın herhangi bir sorusu veya sorunu olduğunda kliniğe gelmesi için teşvik edilmesi gerekir, özellikle eğer: 
Âdetinde gecikme varsa ( muhtemel gebelik).  Yoğun aşırı lekelenme ve kanama  yaşıyorsa, abdominal ağrı veya cinsel birleşme 
sırasında ağrısı varsa, enfeksiyona maruz kaldıysa ( gonokoksi gibi) veya özellilkle ateşli olağandışı vajinal akıntı  veya pelvik ağrısı 
varsa , eğer RIA ipinin yerini tespit edemiyorsa veya ip daha kısa veya uzun ise .
Özel Saklama Koşulları:  Bu tıbbi ürün herhangi bir özel bir saklama koşulu gerektirmez. Normal saklama koşulları:  Direk güneş 
ışığından uzak tutunuz. Tozlu ve rutubetli ortamlardan kaçınınız.
Saklama kabının yapısı: 
RİA 380A, bir tarafı içini gösteren bir film ve diğer tarafı EO gaz sterilizasyonu için uygun tıbbi kâğıttan yapılmış tekli poşetlerle 
ambalajlanır. 
Poşetin İçeriği:  Bakır halkalı, bakır telli ve sutur ipli bakır T gövde; derinlik işaretleme kenarlı yerleştirme tüpü, stilet  ve cetvel .
Ambalaj Bilgisi: 25 adet RİA 380A iç kutuda  ve 600 adet koli içinde .

Sterilizasyon Adresi: Fatih Mah.1188 Sok. No:14 PK:35414 Sarnıç / Gaziemir / İzmir
Depo Adresi: Fatih Mah. 1188 Sok. No: 12/A PK:35414 Sarnıç / Gaziemir / İzmir
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