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Vad händer efteråt?
I de flesta fall skrivs patienten ut från mottagningen 
eller kliniken samma dag som behandlingen.3 Vissa 
kvinnor kan känna magkramp under ungefär en dag 
efter ingreppet.3 Din läkare kan rekommendera ett 
smärtstillande medel som lindring. Efter behandlingen 
kan du även uppleva vaginala blödningar och flytningar 
vilket är en normal del av livmoderns läkeprocess.3 
Om du är orolig, kontakta din läkare.

  

Vanliga frågor:
Är ballongablation effektivt?
I färska studier angav de kvinnor som behandlats med 
LiNA Librata™ att de var mycket nöjda med proceduren, 
att de upplevde en avsevärd minskning av blodförlust 
vid menstruation och bättre hälsorelaterad livskvalitet.4,5

Är LiNA Librata™ rätt val för mig?
Kvinnor som lider av svåra menstruationer och som 
inte önskar få fler barn är kandidater till proceduren 
LiNA Librata™.  Detta behandlingsval beror dock på ett 
antal olika faktorer. Av detta skäl är det viktigt att du 
rådfrågar din läkare och att ni tillsammans bestämmer 
vilken behandling som är lämpligast för dig. 

Behöver jag fortfarande använda 
preventivmedel?
Ja, efter alla endometrieablationsingreppet finns 
en liten sannolikhet till graviditet. Det är viktigt att 
lämpliga preventiva åtgärder fortsätter efter ingreppet. 
Endometrieablation bör inte användas om du vill bli 
gravid. Graviditet efter endometrieablation kan vara 
farliga för både dig och fostret. 

Om du har ytterligare frågor kan du rådfråga din läkare.
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”Jag är mycket nöjd med 
resultatet av ingreppet 
med LiNA Librata™ för min 
livmoderablation. Ingreppet 
var mycket smidigt och tog 
inte alls lång tid.”

– Patient som behandlats med 
LiNA Librata™



Vad är kraftiga blödningar?
Uppskattningsvis söker 1 av 3 kvinnor behandling av 
svåra menstruationsblödningar.1 Svåra menstruationer 
kan ofta vara en stor störning i en kvinnas vardag 
och kräver frekventa byten av binda eller tampong. 
Det leder till begränsad aktivitet och behov av att 
hantera kläder för att undvika pinsamheter. 

Symtom
En normal menstruationsperiod varar 5 till 7 dagar, 
men om du lider av kraftig menstruationsblödning kan 
du uppleva något av eller alla följande symtom:

	à Menstruationen varar längre än 7 dagar

	à Frekvent byte av sanitetsartiklar som blir blöta 
inom några timmar

	à Rädsla och ångest över möjliga blödningsolyckor

	à Menstruationsflöde som innefattar stora 
blodklumpar

	à Allvarlig smärta eller kramp

	à Utmattning eller trötthet

Behandlingar
Det finns flera alternativ för behandling av svåra 
menstruationer. Vilken behandling som är bäst för 
dig beror på ett antal olika faktorer: din hälsa, ditt 
familjeliv, intensiteten i menstruationsblödningarna 
och hur de påverkar ditt liv. Beroende på 
dessa faktorer sträcker sig alternativen från 
läkemedelsbehandling till kirurgiska ingrepp som 
kan vara antingen tillfälliga eller permanenta.

En av behandlingsmetoderna är en endometrieablation 
med LiNA Librata™, ett minimalt invasivt ingrepp. 
Diskutera med din läkare om LiNA Librata™ är ett 
lämpligt alternativ för dig.

LiNA Librata™ är ett endometrieablationsingrepp som 
hjälper till att minska eller till och med stoppa dina 
menstruationsblödningar. Under en snabb ~2 minuters 
värmebehandling, applicerar LiNA Librata™ värme på 
livmoderns inre hinna som orsakar blödningen.2 Det är 
ett ingrepp som hjälper dig att hantera dina kraftiga 
blödningar på ett effektivt sätt.

Fördelar med LiNA Librata™:

	à Värmebehandlingstid på ~2 minuter

	à Inga snitt 

	à Ingen sjukhusinläggning (du kan vanligtvis åka 
hem direkt efter ingrepp)

	à Enkelt ingrepp (få steg)

Vad händer innan ingreppet?
Innan ingreppet rådgör läkaren vilken typ av bedövning 
som ska användas (dvs lokal, intravenös, generell).
Du kan få medicin utskriven för att göra 
ingreppet mer komfortabelt.

Steg 1 - Införande
Din läkare för in en smal och 
mjuk ballongkateter genom 
livmoderhalsen och in i 
livmodern. Inget snitt krävs.

Steg 2 - Behandling
Ballongen blåses upp lätt med 
en varm vätska för att fylla upp 
livmodern. Vätskan cirkuleras 
i ~2 minuter för att behandla 
livmoderns hinna.

Steg 3 - Borttagning
Efter behandlingen töms 
ballongkatetern och tas ut 
från livmodern.

Hur fungerar det?

Få tillbaka kontrollen med LiNA Librata™

Vad händer under ingreppet?
I vissa fall kan din läkare använda lokalbedövning och kan 
vidga livmoderhalsen för att kunna föra in instrumentet. Du 
kan känna menstruationsliknande kramp under ingreppet. 


