
SUNTIKAN KOMBINASI 



Jenis suntikan kombinasi adalah  

 25 mg depo medroksiprogesteron asetat dan 

5 mg estradiol sipionat yang diberikan injeksi 

I.M. sebulan sekali (Cyclofem) dan 50 mg 

noeretindron enantat dan 5 mg estradiol 

valerat yang diberikan injeksi I.M 



Cara Kerja 

 Menekan ovulasi 

 Membuat lendir serviks menjadi kental 

sehingga penetrasi sperma terganggu 

 Perubahan pada endometrium (atrofi) 

sehingga implantasi terganggu 

 Menghambat transportasi gamet oleh tuba 



Efektivitasi  

 Sangat efektif (0,1 -0,4 kehamilan per 100 

perempuan) selama tahun pertama 



Keuntungan kontrasepsi  

 Risiko terhadap kesehatan kecil 

 Tidak berpengaruh pada hubungan suami 

istri 

 Tidak diperlukan pemeriksaan dalam 

 Jangka panjang 

 Efek samping sangat kecil 

 Klien tidak perlu menyimpan obat suntik 



Keuntungan Nonkontrasepsi 

 Mengurangi jumlah perdarahan 

 Mengurangi nyeri saat haid 

 Mencegah anemia 

 Khasiat pencegahan terhadap kanker ovarium dan 
kanker endometrium 

 Mengurangi penyakit payudara jinak dan kista 
ovarium 

 Mencegah kehamilan ektopik 

 Melindungi klien dari jenis-jenis tertentu penyakit 
radang panggul 

 Pada keadaan tertentu dapat diberikan pada 
perempuan usia perimenopause 



Kerugian 

 Terjadi perubahan pada pola haid 

 Mual, sakit kepala dan nyeri payudara ringan 

 Ketergantungan klien pada pelayanan kesehatan 

 Efektivitasnya berkurang bila digunakan bersamaan 
dengan obat epilepsi 

 Dapat terjadi efek samping serius 

 Penambahan berat badan 

 Tidak menjamin perlindungan terhadap penyakit 
seksual 

 Kemingkinanterlambatnya pemulihan kesuburan 
setelah penghentian pemakaian 

 



Yang boleh menggunakan suntikan 

kombinasi 
 Usia reproduksi 

 Telah memiliki anak ataupun belum 

 Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas 
yang tinggi 

 Menyusui ASI pascapersalinan > 6 bulan 

 Pascapersalinan dan tidak menyusui 

 Anemia 

 Nyeri haid 

 Haid teratur 

 Riwayat kehamilan ektopik 

 Sering lupa menggunakan pil kontrasepsi 



Yang tidak boleh menggunakan suntikan 

kombinasi 
 Hamil/diduga hamil 

 Menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan 

 Perdarahan pervaginam yang belum jelas 
penyebabnya 

 Penyakit hati akut (virus hepatitis) 

 Riwayat penyakit jantung, stroke dan hipertensi 

 Riwayat kelainan tromboemboli/ dengan kencing 
manis 

 Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit 
kepala/ migrain 

 Keganasan payudara 



Waktu mulai menggunakan suntik 

kombinasi 
 Suntikan pertama diberikan pada hari ke 7 siklus haid 

 Jika diberikan setelah hari ke 7, klien tidak boleh melakukan 
hubungan seksual selam 7 hari / menggunakan kontrasepsi lain 
untuk 7 hari 

 Bila klien tidak haid, suntikan pertama dapat diberikan setiap 
saat 

 Bila klien pasca persalinan 6 bulan, menyusui, serta belum haid, 
suntikan pertama dapat diberikan, asal saja dapat dipastikan 
tidak hamil 

 Bila pascapersalinan > 6 bulan, menyusui serta belum haid, 
suntikan pertama diberikan pada siklus haid hari 1 dan 7 



 Bila pascapersalinan < 6 bulan dan meyusui, jangan diberi 

suntikan kombinasi  

 Bila pascapersalinan 3 minggu dan tidak meyusui, dapat diberi 

suntikan kombinasi  

 Pasca keguguran suntikan kobinasi dapat segera diberikan / 

dalam waktu 7 hari 

 Ibu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi hormonal 

yang lain dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal 

kombinasi 

 Suntikan kombinasi dapat diberikan sesuai jadwal kontrasepsi 

sebelumnya 

 Ibu yang menggunakan kontrasepsi nonhormonal dan ingin 

menggantinya dengan suntikan kombinasi bisa melakukan 

suntikan pertama asal tidak hamil 


