
 

EL DISPOSITIU INTRAUTERÍ (DIU) I ELS SEUS TIPUS  

 

DIU DE COURE  

 És un petit aparell de plàstic amb 

forma de T que porta un filament, 

normalment de coure, enrotllat a la 

base.  

 El seu efecte pot durar fins a cinc 

anys.  

 Es col·loca dins l’úter a través de la 

vagina i actua impedint la unió entre 

els espermatozous i l’òvul. També 

impedeix la implantació en cas de fecundació. 

 Mentre es porta el DIU, la regla pot ser més abundant i una mica més dolorosa, 

sobretot els primers mesos. 

 De vegades es pot desplaçar o expulsar inadvertidament. 

 L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat 

durant el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 0.8 l’ús habitual i 

0.6 l’ús perfecte. 

 En cas d’embaràs, hi ha més possibilitats que es produeixi fora de l’úter. 

 Abans de posar-se un DIU, cal una visita prèvia amb el professional sanitari per 

descartar possibles contraindicacions, comprovar que no hi ha cap infecció i 

receptar el model més adient. 

 S’insereix a la consulta ginecològica, preferentment durant la regla. És aconsellable 

de fer-ne el seguiment. 

 Es retira a la consulta en el moment que es vulgui. Un  cop retirat, es pot produir 

l’embaràs de forma immediata, ja que la fertilitat es recupera al moment. 

 Aquest mètode protegeix de l’embaràs, però no d’infeccions de transmissió sexual 

ni de la sida. És recomanable que sempre facis servir preservatiu si no tens parella 

estable. 

 

 

 

 

 

 



 

DIU AMB PROGESTERONA       

Dispositiu de plàstic similar al DIU de coure, que 
allibera progesterona dins de la matriu per 
dificultar la fecundació i la nidació 

 Acció immediata i durada de 3 i de 5 anys 

segons el model. 

 La regla pot ser més lleugera i fins i tot 

desaparèixer. Això és normal i no 

representa cap problema de salut ni altera 

l’efectivitat del mètode. És útil en dones amb la regla molt abundant. 

 L’Índex de Pearl (el percentatge de dones que tenen un embaràs no desitjat durant 

el primer any d'ús d'un mètode anticonceptiu)  és de 0.1 l’ús habitual i 0.1 l’ús 

perfecte. 

 Es pot posar a qualsevol edat. 

 Al principi pot produir mal de cap i tensió mamària. 

 Abans de posar-lo cal fer una visita amb el professional sanitari per descartar 

possibles contraindicacions i comprovar que no hi hagi cap infecció. 

 S’insereix a la consulta ginecològica, preferentment durant la regla. És aconsellable 

de fer-ne el seguiment. 

 Es retira a la consulta en el moment que es vulgui. Un cop retirat, l’embaràs es pot 

produir de forma immediata, ja que la fertilitat es recupera al moment. 

Aquest mètode protegeix de l’embaràs, però no d’infeccions de transmissió sexual ni de la 

sida. És recomanable que sempre facis servir preservatiu si no tens parella estable.  

Aquí pots consultar un llistat  

Preguntes freqüents 

 

http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/elige-tu-metodo/anticonceptivos-a-la-venta/contracepcion-intrauterina/
http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/elige-tu-metodo/anticonceptivos-a-la-venta/contracepcion-intrauterina/
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/dispositivo-intrauterino-diu

