
UM PRODUTO



BENEFÍCIOS:
• Método reversível imediatamente após a remoção;
• Livre de hormônios;
• Não interfere na lactação;
• Não interfere nas relações sexuais;
• Pós-Parto: não necessita de pinças para inserção;
• Pós-Parto: tubo insertor exclusivo para o pós-parto.

Conheça os Anticonceptivos Intrauterinos Andalan 

O AIU é um método contraceptivo seguro, eficaz e econômico. Ideal para mulheres que tem restrições 
a métodos hormonais. Uma ótima opção para pacientes que não querem se preocupar com métodos 
que exigem frequência e regularidade de uso ou mesmo para aquelas que acabam esquecendo as doses.

Efi cácia de

99%

No endométrio: Atua como espermecida, pois previne a fecundação
criando um ambiente intrauterino hostil para os espermatozoides.  

Canal Vaginal

No cérvix: Torna o muco cervical mais espesso, diminuindo 
a capacidade de movimentação do espermatozoide.   

/AndalanAIU @AIU_Andalan

• Não diminui a libido e o prazer;
• Fácil inserção, rápida e asséptica;
• Indicado para mulheres na fase da adolescência até
   a menopausa;
• Método não abortivo;
• Pós-Parto: inserção em 10 minutos após a expulsão 
   da placenta.

Produto Código EAN Código DUN (caixa c/ 10 unidades) Registro ANVISA
Andalan Classic Cu 380
Andalan Classic Pós Parto Cu 380
Andalan Comfort Cu 250
Andalan Comfort Cu 375
Andalan Comfort Mini Cu 375
Andalan Silverflex Cu 380 Ag

789 807900 955 9
789 807 900 957 3
789 807 900 950 4
789 807 900 951 1
789 807 900 952 8
789 807 900 954 2

1 789 807900 955 6
1 789 807900 957 0
1 789 807900 950 1
1 789 807 900 951 8
1 789 807 900 952 5
1 789 807 900 954 9

10208250038
10208250038
10208250036
10208250036
10208250036
10208250037

Formas de Atuação

Andalan 
Classic
Cu 380

Andalan Silverfl ex
Cu 380 Ag

Durabilidade: 10 anos

Andalan Comfort
Cu 250 

Durabilidade: 3 anos Durabilidade: 5 anos Durabilidade: 5 anos

Andalan Classic
Pós-Parto 
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Andalan Comfort
Mini Cu 375  
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O anticonceptivo intrauterino é
formado por uma armação de 

polietileno com braços curvados 
para baixo para assegurar a sua 
permanência na posição correta. 

Possui fio de cobre no braço 
vertical com aproximadamente 

250 mm². A armação de 
polietileno contém Sulfato 

de Bário e aproximadamente 
167 mg. Possui um fio de 

nylon fixado à parte terminal 
da armação. Acompanha um 
tubo de inserção com flange 
(marcador de profundidade).

 O anticonceptivo intrauterino é
formado por uma armação de 

polietileno com braços curvados 
para baixo para assegurar a sua 
permanência na posição correta. 

Possui fio de cobre no braço vertical 
com aproximadamente 375 mm². 

A armação de polietileno 
contém Sulfato de Bário e 

aproximadamente 334 mg. Possui 
um fio de nylon fixado à parte 

terminal da armação. Acompanha 
um tubo de inserção com flange 

(marcador de profundidade). 

O anticonceptivo intrauterino
é formado por uma armação de
polietileno contendo Sulfato de
Bário, para torná-lo radiopaco. 

Possui fio de cobre no braço 
vertical com aproximadamente 
380 mm². O fio de cobre possui 

núcleo de prata. No braço 
vertical da armação está fixado 

um fio de nylon. A armação 
possui aproximadamente 348 
mg. Acompanha um tubo de 

inserção com flange (marcador 
de profundidade) e aplicador. 

 O anticonceptivo intrauterino
é formado por uma armação em

“T” de polietileno contendo Sulfato 
de Bário, para torná-lo radiopaco. 

Possui fio de cobre envolto no braço 
vertical, cilindros de cobres envolto 
em cada ponta do braço horizontal 

e um fio de nylon fixado à parte 
terminal da armação. A armação de 
polietileno possui aproximadamente 

176 mg. O fio de cobre possui 
aproximadamente 380 mm² de 

exposição. Acompanha um tubo 
de inserção com flange (marcador

de profundidade) e aplicador¹. 
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¹ Aplicador acompanha somente o modelo Andalan Classic Cu 380

www.dktplanejamentofamiliar.com.br


