
3

Od połykania kijanek do nowoczesnych plastrów, 

czyli historia antykoncepcji

Od połykania kijanek do nowoczesnych plastrów, 

czyli historia antykoncepcji

Metody naszych przodków

3. Japonia
• krążki z papieru 
  bambusowego 
  i kapturki ze skóry 
  owocu granatu

8. Rzym
• miejscowe stosowanie  
  pasty z odchodów krokodyla 
  i kwaśnego mleka, 
• korki dopochwowe 
  z różnych korzeni

4. Meksyk
• stosowanie wywaru 
   z korzeni Barbasco 5. Oceania

• okłady z pająków, 
• globulki z odchodów słoni, 
• algi, 
• puchar korzeni – guma arabska, 
  ałun, krokus ogrodowy, 
• wino/piwo

7. Nowa Gwinea
• płukanie pochwy po stosunku 
  wywarem z drzewa mahoniowego 
  i soku cytrynowego

• zatykanie pochwy żywicą, 
  mieszaniną węglanu sodu 
  i pastą sporządzoną 
  z łajna krokodyli, 
• wprowadzanie do dróg 
  rodnych mieszanki roztartych 
  cierni akacji z miodem 
  i zmiażdżonymi daktylami,
• prezerwatywy z jelit 
  zwierzęcych i rybich pęcherzy 
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9. Egipt

6. Persja
• kichanie, 
  skakanie do tyłu 5
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2. Chiny
• połykanie kijanek, 
• używanie maści ołowiowych, 
• picie rtęci

STAROŻYTNOŚĆ

1. Grecja
• spożywanie nasion dzikiej 
   marchwi po stosunku, 
• wlewanie oliwy do pochwy, 
• tampony z wełny, wosku 
   lub wodorostów



ŚREDNIOWIECZE

Europa

• kobiety - połykanie żywych os, 
noszenie amuletu z kości 
czarnego kota i wysuszonych 
jąder łasicy lub z woskowiny muła

• mężczyźni - picie wywaru 
ze zmielonych jąder muła 
oraz nalewek ziołowych 
(z piołunu, mięty, mirry, 
jałowca czy też wierzby)  

2 i 3 Niemcy i Węgry
• krążki z pszczelego wosku, 
• umieszczanie w ciele 
  ceramicznych kulek 
  z wyrytym w glinie zaklęciem 
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1. Polska
• siadanie na czterech 
   palcach przed stosunkiem 
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CZASY NOWOŻYTNE
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1843 
pierwsza 

profesjonalna 
prezerwatywa (z gumy)

1909  
pierwsza 
wkładka 

domaciczna

1943
pierwsze gąbki 

antykoncepcyjne 

1960 - (USA) 
1961 - (Europa) 

pierwsza tabletka 
antykoncepcyjna

1992
pierwsza 

prezerwatywa 
dla kobiet 

2001
pierwszy 
krążek

dopochwowy 

2002
pierwszy implant 
antykoncepcyjny

2015/2016 
pierwszy przezroczysty, 

nowoczesny plaster 
antykoncepcyjny 



Współczesne trendy w antykoncepcji

ANTYKONCEPCJA NIECODZIENNA 

nowoczesne plastry 
antykoncepcyjne zawierają 
bardzo małą dawkę hormonów

 

hormony zawarte w plastrze 
charakteryzują się bardzo dobrą 
zdolnością do przenikania przez 
skórę 

 

przezskórna droga podania sprawia, 
że hormony nie obciążają przewodu 
pokarmowego i dzięki temu, że nie ma 
efektu pierwszego przejścia przez wątrobę, 
możliwe jest uzyskanie takiej samej 
skuteczności jak w innych metodach 
hormonalnych, ale przy zdecydowanie 
niższej dawce hormonów

 

 

aplikacja raz w tygodniu z istotny 
sposób redukuje ryzyko 
niepowodzenia z powodu błędu 
użytkowniczki (wygoda)

 
dobra tolerancja i akceptacja plastra 
potwierdzona w badaniach klinicznych 
(wynikająca zarówno z bardzo niskiej 
dawki, jak i przezskórnej drogi podania

nowoczesny system 
transdermalny charakteryzuje się 
dużą skutecznością: 
wskaźnik Pearla od 0,4 (błąd metody) 
do 0,76 (błąd metody i użytkowniczki)

 

plastry zapewniają regularny 
i przewidywalny profil krwawień 
miesiączkowych 

 

plaster jest jedynym środkiem antykoncepcyjnym, 
który w działaniach niepożądanych nie ma zapisów 
o wzroście masy ciała i zwiększeniu apetytu

POZAANTYKONCEPCYJNE KORZYŚCI 
ZE STOSOWANIA ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ:

www. .plnielykam

OBNIŻENIE RYZYKA:

•  torbieli czynnościowych jajników - 78%
•  menorrhagii - bardzo obfite 
    krwawienie miesiączkowe - 50%
•  anemii - 50%
•  dysmenorrhei - bardzo bolesne 
    miesiączkowanie - 50%

•  PID - zapalenie narządów 
    miednicy mniejszej - 50%
•  raka jajnika - 40%
•  raka endometrium - 40%

- 40%•  mastopatii 
-17%•  mięśniaków 
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