
 

PEGATS  

El pegat setmanal és un mètode contraceptiu hormonal que consisteix en una fina 

làmina quadrada de color de carn que s’enganxa sobre la pell, mai a les mames. 

Aquest pegat allibera hormones (estrògens i gestàgens) que passen a la sang a 

través de la pell i eviten l’embaràs. La seva eficàcia és molt alta, igual que els 

contraceptius hormonals que es prenen per via oral, però més còmode i amb 

menys riscos d’oblits o contraindicacions intestinals. 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 8 l’ús habitual i 0.3 l’ús perfecte. 

El pegat allibera hormones durant una setmana. S'aplica un pegat setmanal durant tres setmanes 

seguides i la quarta setmana es descansa. En aquests dies de descans es produeix el sagnat 

menstrual. Passada la setmana de descans, s'ha de tornar a començar i col·locar un nou pegat.  

S’ha de canviar el pegat sempre el mateix dia de la setmana. Així, si el primer pegat es posa en 

dimarts, el canvi de pegat serà sempre en dimarts. Un cop retirat el tercer pegat cal esperar fins 

que torni a ser dimarts per posar-ne un de nou. Durant aquesta setmana de “descans”, es manté 

l’efecte anticonceptiu. 

Treu el pegat de l’embolcall evitant de tocar la superfície adhesiva, aplica’l sobre la pell neta i 

seca, sense cremes, ni locions. Pressiona el pegat  fermament amb el palmell de la mà durant 10 

segons. Comprova que ha quedat ben enganxat passant els dits per les vores. 

Llocs de col·locació 

Posa't sempre el pegat sobre pell neta, seca i sense pèl. 

Col·loca al gluti, abdomen, exterior del braç o part superior de l'esquena, en un lloc on no hi hagi 

frec amb les peces ajustades. 

No et posis mai el pegat a les mames. 

Si es retarda la col·locació durant la primera setmana, s’ha de posar el pegat així que te n’adonis i 

fer servir un mètode de barrera (preservatiu) durant tota la setmana. 

Quan el retard en la substitució és en la segona o tercera setmana, canvia el pegat així que hi 

pensis. Si el retard és menor de dos dies (48 hores) no passa res. Aplica el nou pegat i 

mantingues el dia de substitució previst. Si el retard supera les 48 hores, has de començar un nou 

cicle de  quatre setmanes: col·loca el nou pegat quan te’n recordis, considera aquest dia com el 

nou dia de canvi de pegat i fes servir un mètode de barrera durant la primera setmana. 

Els vòmits o les diarrees no afecten la seva eficàcia anticonceptiva 

El pegat, com tots els mètodes hormonals, necessita una visita prèvia amb el professional sanitari 

per valorar si té cap contraindicació mèdica. 

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

El pots fer servir juntament amb el preservatiu 

En cas de dubtes o qualsevol incidència pots contactar amb el teu servei d’atenció a la salut 

sexual i preproductiva o amb Sanitat Respon 016. 

Vegeu-ne les instruccions 

Més informació 
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