
 

 

ANELL CONTRACEPTIU 

L’anell mensual és un mètode anticonceptiu hormonal que tu mateixa et pots col·locar a la 

vagina i durant  tres setmanes allibera estrògens i progestàgens. Després, es retira  i es 

descansa durant una setmana. En aquests dies es produeix el sagnat menstrual. Un cop 

acaba la setmana de descans, t’has de col·locar un anell nou.  

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 en nul·lípares i de 0.3 en no 

nul·lípares.  

Has de fer una visita amb el professional sanitari abans de començar, com en la resta de 

mètodes hormonals, per valorar si hi ha alguna contraindicació i rebre informació per a una 

bona col·locació i un ús correcte. Aquest mètode protegeix de l’embaràs (inhibeix 

l’ovulació) però no de les infeccions de transmissió sexual, ni de 

la sida. 

El pots fer servir junt amb el preservatiu. La col·locació i la 

retirada de l'anella vaginal són molt senzilles.  

L’anell funciona independentment de la seva posició, si estàs 

còmoda i no el notes està ben posat. En cas contrari, mou-lo 

una mica cap a dins de la vagina fins que deixis de notar-lo. 

El professional que t’atengui t’indicarà el millor moment del cicle per posar-te’l. Portaràs 

l’anell durant tres setmanes, després es retira el mateix dia de la setmana que es va posar i 

es deixa passar una setmana.  Durant aquesta setmana de “descans” es manté l’efecte 

anticonceptiu.  

El nou anell s’ha de tornar a posar el mateix dia de la setmana i aproximadament a la 

mateixa hora, fins i tot si encara tens sagnat vaginal.  

En cas que no es posi l’anell del primer al cinquè dia de la regla, pot fer falta fer servir el 

preservatiu durant la primera setmana. 

Si l’anell està més de tres hores fora de la vagina durant la primera o segona setmana, cal 

rentar-lo amb aigua tèbia, tornar-lo a posar de seguida i fer servir preservatiu fins que hagin 

passat set dies. Si es la tercera setmana, és millor posar un altre anell i començar un nou 

cicle. 

En cas que no es retiri l’anell passades les tres setmanes, aquest continua sent efectiu fins 

a un màxim de quatre setmanes. Es pot fer la pausa habitual d’una setmana i a continuació 

posar-ne un de nou.  

Els vòmits o les diarrees no afecten la seva eficàcia anticonceptiva. 

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

salut sexual i reproductiva o amb Sanitat Respon.  

 

Més informació 

Preguntes freqüents 

http://enanticoncepcionvivetuvida.es/home/metodos-anticonceptivos/anticoncepcion-hormonal-combinada/
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticonceptivos/anillo-anticonceptivo-vaginal-nuvaring

