
 

IVE FARMACOLÒGICA IVE INSTRUMENTAL

Setmanes d'embaràs  Fins a les 9 setmanes 
Fins a les 14 setmanes per voluntat expressa de la dona 

De més de 14 setmanes per motius mèdics

Procediment

 Consisteix en la ingesta de dos fàrmacs. El primer es pren al 

centre on es realitza l'avortament i fa aturar l'embaràs. El 

segon es pren al domicili quan han passat 24-48 hores i 

provoca l'expulsió de los  restes de l'embaràs

Es fa a un quiròfan d'un centre acreditat amb cirurgia sense ingrés. 

Fins a les 14 setmanes es pel mètode d'aspiració i es pot escollir fer-

ho amb anestèsia local o sedació

Número de visites

3 Visites 

1) Informació obligatòria i ecografia.

2) Administració del primer fàrmac -mínim a les 72 hores de 

la primera visita

3) Confirmació de l'avortament

1 sola visita al Centre Mèdic Adàlia 

La intervenció es fa amb seguiment ecogràfic  i, així, , ja es confirma 

l'èxit de l'avortament al mateix moment. 

Es recomona fer una revisió passats 10-15 dies

Lloc de l'expulsió Al domicili Al Centre Mèdic Adàlia

Durada del procés

L'expulsió es produeix entre les 24 i 48 hores posteriors a 

prendre el segón fàrmac i, normalment, pot durar entre 1 i 4 

hores

La intervenció dura entre 3 i 7 minuts, malgrat que tot el procès es 

pot allargar fins a una hora (depenent molt de l'anestèsia que es 

tria) 

Dolor Dolor intens o molt intens el 72% dels casos (segóns 

estadístiques)

Els minuts posteriors a la intervenció es pot notar un dolor similar al 

de la regla

Efectes secundaris més 

freqüents

En la majoria de casos es tenen calfreds i febre, a vegades 

pot ser alta

Sagnat abundant

Dolor abdominal intens o molt intens

Marejos, nàusees i/o vòmits

Rarament es pot presentar dècimes de febre –febrícula- durant les 

primeres 48 hores.  Alguns casos presenten dolor abdominal lleu els 

primers dies                                                                                                                                                                                      


