
Pant321C

Herinneringskaart voor patiënt

Mirena wordt voorgeschreven:
R om zwangerschap te voorkomen (anticonceptiemiddel)

(voor maximaal 8 jaar)
R aan vrouwen die een oestrogeen hormoon gebruiken in verband

met overgangsklachten, om (overmatige) groei van het
baarmoederslijmvlies tegen te gaan (voor maximaal 3 jaar)

R aan vrouwen die last hebben van hevig menstrueel bloedverlies
(voor maximaal 8 jaar, zo lang uw klachten van hevig menstrueel
bloedverlies niet terugkomen).

Naam van de patiënt

Naam en telefoonnummer van de arts

Datum van inbrenging Laatste datum van verwijdering
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IUD 20 µg/24 uur 

Levonorgestrel

Neem deze kaart bij elke afspraak mee.

Bayer B.V.
Siriusdreef 36
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Diecut/outline is symbolic only. For technical specification please refer to the below mentioned DRA.

stanzform/diecutline schwarz/black Pant321C

Pant321C

Herinneringskaart voor patiënt

Mirena wordt voorgeschreven:
R om zwangerschap te voorkomen (anticonceptiemiddel)

(voor maximaal 8 jaar)
R aan vrouwen die een oestrogeen hormoon gebruiken in verband

met overgangsklachten, om (overmatige) groei van het
baarmoederslijmvlies tegen te gaan (voor maximaal 3 jaar)

R aan vrouwen die last hebben van hevig menstrueel bloedverlies
(voor maximaal 8 jaar, zo lang uw klachten van hevig menstrueel
bloedverlies niet terugkomen).

Naam van de patiënt

Naam en telefoonnummer van de arts

Datum van inbrenging Laatste datum van verwijdering

8
9
5
4
1
0
5
0

schwarz/black

IUD 20 µg/24 uur 

Levonorgestrel

Neem deze kaart bij elke afspraak mee.

Bayer B.V.
Siriusdreef 36
2132 WT Hoofddorp www.pi.bayer.com/mirena/nl

LO
T

VORDERSEITE / FRONT PAGE

RÜCKSEITE / BACK SIDE

Bayer AG - Packaging Technology Berlin RESTRICTED

Material-no:

Color separation:

All colors:

Version from:

89541050

05.12.22 07:52:58

DRA: 7622B-V1

Charge/Batch = LOT

Dimension:

Created by:  GIIRA

85.0x55.0 mm

stanzform/diecutline

Diecut/outline is symbolic only. For technical specification please refer to the below mentioned DRA.

stanzform/diecutline schwarz/black Pant321C

MA-M_IUS_20-NL-0002-3


