
Essuren haittavaikutukset 

Tämä lista sisältää oireita, joita naiset ovat 

saaneet Essuren asentamisen jälkeen, sekä 

diagnooseja, joita he ovat saaneet toimenpiteen 

jälkeen. 

  

Gynekologiset- ja vatsan alueen oireet 

Krampit, supistelu 

Pistävä, puukottava lyhytkestoinen kipu 

Epänormaali kuukautisvuoto 

Munasarjan kysta 

Kohdun kysta 

Munatorvien kysta 

Raskaus 

Bakteerivaginoosi (emätintulehdus) 

Jatkuva tiputteluvuoto 

Emätinerite (hajuton/haiseva) 

Endometrioosi (kohdun limakalvon sirottuminen 

lantioon) 

Adenomyoosi (kohdun limakalvon 

tunkeutuminen kohtulihakseen) 

Keskenmeno 

Kuumat aallot 

Kohdunkaulan solumuutokset, syöpä 

Hydrosalpinx (neste munatorvissa) 

Munatorvien fibroidikasvaimet 

PID (Lantion tulehdus) 

PCOS (Monirakkulainen munasarjatauti) 

Bartholinin rauhasen tulehdus ja kystat 

PMDD (Kuukautisia edeltävä dysmorfinen häiriö) 

Kohdun fibroidikasvaimet 

Kohtutulehdus 

Runsaat kuukautiset 

Ovulaatiokipu (Mittelschmerz) 

Yöllinen hikoilu 

Seksuaalinen haluttomuus 

Yhdynnän jälkeinen verenvuoto 

Kivuliaat kuukautiset 

Yhdyntäkipu (Dyspareunia) 

Välivuodot (Metrorrhagia) 

Aikaiset vaihdevuodet  

Pidätyskyvyttömyys 

Pitkittynyt kuukautiskierto (Polymenorrhea) 

Seksielämän ongelmat (Kyvyttömyys nauttia tai 

saada orgasmi) 

Kuukautiset eivät tule (Amenorrhea) 

Hiivatulehdus (Candida) 

Tihentynyt/pakottava virtsaamistarve 

Virtsatieinfektio 

Servisiitti/vaginiitti (Emättimen ja kohdunkaulan 

tulehdus, turvotus) 

Emättimen aukon kipu, kirvely, pistely 

(Vulvodynia) 

Rintojen arkuus/kipu 

Vatsan spasmit ja epämääräiset tuntemukset 

 

Kipu 

Selkäkipu, nivelkipu, rintakipu, jalkasärky, 

niskakipu, selkärangan kipu, lonkkakipu, 

häntäluukipu 

Jalkapohjien ja kantapäiden voimakas kipu 

Krooninen lantion alueen kipu 

Kasvosärky (kolmoishermosärky) 

Koko kehon kipu, jomotus, särky 

Hermokivut 

Suonenvedot, lihaskrampit 



Ruuansulatus 

Pahonvointi, oksentelu, ilmavaivat, ummetus, 

ripuli 

Voimakas turvotus 

Metallin maku suussa 

Närästys  

Suoliston toimintahäiriöt 

 

Neurologiset ja psyykkiset oireet 

Päänsärky, migreeni 

Huimaus 

Kihelmöinti iholla 

Tunnottomuus  

Aivojen sähköiset tuntemukset 

Aivosumu- vaikeus keskittyä, unohtelu 

Ahdistus/paniikkikohtaukset 

Mielialan vaihtelu 

Epilepsian kaltaiset kohtaukset 

Aivohalvausoireet 

Masennus/itsemurha-ajatukset/surumielisyys 

Korvien soiminen (Tinnitus) 

Pyörtyily, tajunnan menetys 

Kognitiivisten toimintojen heikeneminen 

PTSD (Trauman jälkeinen oireyhtymä) 

Reiden tunnottomuus (Meralgia Parethetica) 

Käsien ja jalkojen pistely/tunnottomuus 

Ihon kihelmöinti, pistely ja tunnottomuus 

(Parestesia) 

Tärinä, vapina 

 

 

 

Verenkuvan ja elimistön muutokset 

Raudanpuuteanemia 

Veritulpat 

Verenpaineen nousu 

D-vitamiinin puutos 

Mustelmataipumus 

B12-vitamiinin puutos 

Verenkuvamuutokset 

Verensokerin epätasapaino 

Keuhkoveritulppa 

ITP (Idiopaattinen trombosytopenia) 

 

 

Autoimmuunisairaudet, allergiat 

Punahukka, MS-tauti, Reuma, Fibromyalgia, CFS 

(krooninen väsymysoireyhtymä), Raynaud’s in 

syndrooma (valkosormisuus), Myastenia 

(hermolihasliitoksen sairaus), Keliakia, 

Kilpirauhasen vajaatoiminta 

Monikemikaaliyliherkkyys 

Nikkeli/metalliallergia 

Ruoka-aineallergiat, niiden paheneminen 

Gluteeniyliherkkyys 

Ihottumat, nokkosrokko 

Acne, paiseet 

Ihon kutina 

 

Sydänoireet 

Ensimmäisen asteen AV_katkos 

Lisälyönnit 

Korkea verenpaine 

 



Implanttiin liittyvät ongelmat 

Implantit lävistävät muita vatsaontelon elimiä 

Implantit vaeltavat vatsaontelossa, poistuvat 

emättimen kautta itsestään 

Implantit takertuvat ja kasvavat elimien sisään 

Implantit voivat hajota tai kadota naisen sisällä 

 

Muut oireet 

Jalkojen turvotus 

Hiusten lähtö 

Karvankasvu keholla 

Vatsaontelon elinten arpeutuminen ja toisiinsa 

kiinnittyminen 

Hampaiden reikiintyminen ja ienten 

tulehtuminen 

Unettomuus 

Luiden haurastuminen 

Serooma 

Sappikivet 

Maksaoireet 

Painon huomattava vaihtelu 

Lisämunuaisten ongelmat 

Unihäiriöt 

Vatsaontelon kiinnikkeet 

Imusolmukkeiden turpoaminen 

Leuan ja huulten turpoaminen/tunnottomuus 

Selittämätön kuumeilu 

Näköaistin heikentyminen 

Liiallinen hikoilu, pahanhajuinen hiki 

Ihon, silmien ja hiusten kuivuminen 

Korvien kutina, erite korvista 

Verivirtsaisuus 

 

 


