
KONTRASEPSI  

IMPLAN 3HFDY 



Profil : 

 Efektif 5 tahun untuk Norplant, 3tahn untuk 
Jadena, Indoplant, atau Implanon. 

 Nyaman 

 Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia 
reproduksi 

 Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan 

 Kesuburan segera kembali setelah implan 
dicabut 

 Efek samping utama berupa perdarahan tidak 
teratur, perdarahan bercak dan amenorea 

 Aman dipakai pada masa laktasi 



Jenis  

 Norplant 

 Terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga 
dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4mm 
yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama 
kerjanya 5 tahun 

 Implanon 

 Terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang 
kira-kira 40 mm, dan diameter 2 mm, yang diisi 
dengan 68 mg 3-kete-desogestrel dan lama 
kerjanya 3 tahun 

 Jadena dan Indoplant 

 Terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg 
levonorgestel dengan lama kerja 3 tahun 



Cara Kerja : 

 Lendir serviks menjadi kental 

 Mengganggu proses pembentukan endo 

metrium sehingga sulit terjadi implantasi 

 Mengurangi transportasi sperma 

 Menekan ovulasi 



Efektivitas  

Sangat efektif (0,2–1 kehamilan/100 perempuan) 



Keuntungan Kontrasepsi 

 Daya guna tinggi 

 Perlindungan jangka panjang (sampai 5 tahun) 

 Pengembalian tingkat kesuburan setelah 
pencabutan 

 Tidak memerlukan pemeriksaan dalam 

 Bebas dari pengaruh estrogen 

 Tidak menggangu kegiatan senggama 

 Tidak mengganggu ASI 

 Klien hanya perlu kembali bila ada keluhan 

 Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan 



Keuntungan Nonkontrasepsi 

 Mengurangi nyeri haid 

 Mengurangi jumlah darah haid 

 Mengurangi/memperbaiki anemia 

 Melindungi terjadinya kanker endometrium 

 Menurunkan angka kejadian keinan jinak 

payudara 

 Melindungi diri dari beberapa penyebab 

penyakit radang panggul 

 Menurunkan angka kejadian endometriosis 



Keterbatasan 

 Pada kebanyakan klien dapat 

menyebabkan perubahan pola haid 

berupa perdarahan bercak (Spotting), 

hipermenorea, atau meningkatnya jumlah 

darah haid, serta amenorea 



Keluhan-keluhan 
 Nyeri kepala, nyeri payudara dan mual 

 Peningkatan/penurunan berat badan 

 Perubahan perasaaan (mood) atau kegelisahan 
(nervousness) 

 Membutuhkan tindak pembedahan minor untuk 
insersi dan pencabutan 

 Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi 
menular seksual termasuk AIDS 

 Klien tidak dapat menghentikan sendiri 
pemakaian,tetapi harus ke klinik 

 Efek tifitasnya menurun jika mengunakan obat-
obat tuberkulosis atau epilepsi 

 Terjadinya kehamilan etopik sedikit lebih tinggi 

 



Yang boleh menggunakan : 
 Usia reproduksi telah/belum memiliki anak 

 Menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi 
dan pencegahan kehamilan jangka panjang 

 Menyusui dan memerlukan kontrasepsi 

 Pascapersalinan dan tidak menyusui serta pascakeguguran 

 Tidak menginginkan anak lagi, tetapi menolak sterilisasi 

 Riwayat kehamilan ektopik 

 Tekanan darah <180/110mmHg, dengan masalah 
pembekukan darah, atau anemia bulan sabit (Sickle cell) 

 Tidak boleh menggunakan kontrasepsi homonal yang 
mengandung estrogen 

 Sering lupa menggunakan pil 



Yang tidak boleh menggunakan  

 Hamil/diduga hamil 

 Perdarahan pervaginam yang belum jelas 
penyebabnya 

 Benjolan/kanker payudara atau riwayat 
kanker payudara 

 Tidak dapat menerima perubahan pola haid 
yang terjadi 

 Miom uterus dan kanker payudara 

 Ganguan toleransi glukosa 



Insersi dan pengeluaran implan 

 Memerlukan anastesi lokal proses bedah minor 

 Waktu terbaik saat haid tdk lebih 5 – 7 hr haid 

 Implan posisi dibawah kulit,pada bagian dalam 
lengan 

 Pengeluaran implan memerlukan waktu 15-20” 

 Ingat ! Insersi dan pengeluaran implan tetap 
menjaga sterilitas (PI) 

 Pascakeguguran implant dapat segera 
diinsersikan 

 



Keadaan yang memerlukan 

perhatian khusus : 

 Virus hepatitis 

 Riwayat Stroke 

 Penyakit jantung 

 Mengunakan obat untuk 

TBC /epilepsi 

 Tumor jinak/ ganas 

pada hati 

Sebaiknya  

Jangan 

menggunakan 

implant!!! 



Instruksi untuk klien : 

 Daerah insersi harus tetap kering dan bersih 

 Balutan penekanan jangan dibuka selama 

48jam (5 hari) 

 Pekerjaan rutin tetap dikerjakan bila terjadi 

sedikit rasa perih, bengkak, lembam, pada 

daerah insisi perlu dijelaskan 

 Bila ditemukan adanya tanda unfeksi segera ke 

klinik 



Jadwal Kunjungan ke Klinik 

 klien dianjurkan ke klinik, bila : 

 Amenorea disertai nyeri perut bagian bawah 

 Perdarahan banyak 

 Rasa nyeri pada lengan  

 Luka bekas insisi mengeluarkan darah/nanah 

 Ekspulsi dari batang implant 

 Sakit kepala hebat dan pengelihatan menjadi kabur 

 Nyeri dada hebat 

 Dugaan adanya kehamilan 



SEKIAN  

DAN  

TERIMAKASIH 


