
Nimettömän tarina 

Kolmen lapsen äitinä päädyin Essure-toimenpiteeseen syksyllä 2015. Hormonaalisia menetelmiä en voinut 

käyttää, ja minulla oli kokemuksia muun ehkäisyn pettämisestä. Pyysin Essurea itse- olin kuullut siitä 

ystävältäni, eikä perinteisen sterilisaatiomenetelmän nukutus sekä parin viikon sairasloma sen jälkeen 

tuntunut mahdolliselta.  

 

Lääkäri vakuutti toimenpiteen olevan helppo, kierteiden täysin ihmiskehoon sopivat ja komplikaatioiden 

olevan äärimmäisen harvinaisia. Luotin häneen täysin, koska hän oli ollut gynekologini jo vuosien ajan. Hän 

mainitsi, etten saisi lukea netistä mitään Essureista. Tulin toimenpiteeseen iloisin mielin ystäväni 

saattelemana. 

 

Jo toimenpiteen aikana kävi ilmi, että mainospuheet olivat koristeltuja. Toisen puolen implantti meni 

paikoilleen helpohkosti, mutta toisella puolella kierteen ruuvaaminen munatorveen aiheutti järkyttävää 

kipua ja koko lantion alueen krampit. Sain lisälääkettä, joka sai minut voimaan pahoin ja menettämään 

todellisuudentajuni. Huusin ääneen, että olisin jotenkin selvinnyt tilanteesta. Ystäväni puristi kättäni ja pyysi 

minua hengittämään rauhallisesti. Kotiuduin tärisevänä ja oksentelevana. Makasin toimenpiteen jälkeen 

vuorokauden sängyssä. Kivut olivat kuin synnytyssupistuksia, ja lisäksi tärisin sekä sain kuumia ja kylmiä 

aaltoja vuorotellen. Edes vahvat kipulääkkeet eivät vieneet kipua pois. 

 

Muutaman kuukauden asennuksen jälkeen olin melko oireeton. Minulla oli päänsärkyä, kovaa närästystä ja 

painonnousua sekä vatsani pömpötti kovin- syytin itseäni pikkujouluajan herkuttelusta. Joulukuuhun 

mennessä oireet lisääntyivät. 

Pikkuhiljaa sain rakkulaisen ihottuman korvien taakse, huimausta, vatsan voimakasta turpoamista ruokailun 

jälkeen, metallin makua suuhun ja ruuansulatusongelmia. Jalkani väsyivät huomattavan helposti, ja 

ovulaation aikaan olin todella kipeä. 

Kevääseen mennessä voin jo aika huonosti, mutta en keksinyt miksi. Lopetin työpaikassani, kun ajattelin sen 

sisäilman tai työyhteisön paineen aiheuttavan stressioireita. Tunsin liikkuessani viiltäviä kipuja lantiosta 

ylöspäin ja alaspäin, täyteyden ja kivun tunnetta kylkikaarissa, jalkapohjien ja kantapäiden voimakasta 

kutinaa ja kuumotusta, pohkeiden ja reisien kramppeja, käsien kuumotusta ja kutinaa ja korvani tinnittivät 

jatkuvasti. Vatsani näytti koko ajan siltä, että olisin kuudennella kuulla raskaana. 

Kesällä 2016 terveyteni romahti täysin, ja tilanne pahenee koko ajan. Ripuloin neljän viikon ajan, mutta 

painoni nousi siitä huolimatta 3 kiloa kuukauden aikana. Lantiokivut yltyivät niin, että aina kuukautisten ja 

ovulaation aikaan olen päiväkausia kipeä, niin kipeä että huudan kaksinkerroin tuskasta. Orgasmista tuli 

nautinnon sijaan ahdistuksen aihe, kun koko lantio supisteli kipeästi sen aikana. Sain hirvittävät nivelkivut, 

lonkkani on niin kipeä, ettei sen päällä voi nukkua. Kantapäät ja pikkuhiljaa koko jalkapohja tuli niin kipeäksi, 

että tunnin kävelylenkin jälkeen nilkutin viikon. Kahteen kuukauteen en ole kävellyt lähikauppaa 

kauemmaksi. Hiuksia pestessä hiukset lähtevät tupoittain. Aiemmin paksu ja kiiltävä tukkani on enää ohut 

luiru. Sulkijalihasten toiminta heikkenee, röyhtäilen puhuessani ja piereskelen kävellessäni. En maista ruokaa 

kunnolla. Olen valtavan uupunut. Olen ollut jo yli kuukauden sairaslomalla, ja näyttää siltä, että olen 

työkyvytön vielä monta kuukautta. Se siitä nopeasta ja riskittömästä toimenpiteestä! 

 

Tämän romahduksen myötä lähdin etsimään tietoa, ja löysin Essuren ongelmista kertovan sivuston. Tässä 

vaiheessa siis jo itse tiesin, mikä ongelmani aiheuttaa. Lääkäreille tämä selitys ei kelvannut. Sain kohdata 

ylenkatsetta ja jopa hoitamatta jättämistä, kun kerroin oireistani. Nyt olen vihdoin löytänyt gynekologin, joka 

suostui laittamaan minut kohdunpoistojonoon, jotta saan Essuret pois elimistöstäni. En uskalla laittaa 

tarinaani nimen kanssa, että hoitoni ei vaarannu. Mielestäni on häpeällistä, kuinka naisille ei anneta tietoa 

menetelmän todellisista haitoista, eikä siitä, että poisto vaatii koko kohdunpoiston. En olisi valinnut Essurea, 

jos olisin tiennyt sen tuhoavasta vaikutuksesta.-Nimetön 


