
 

Lançamento: Andalan, nova marca de Anticonceptivo 
Intra Uterino (AIU), chega ao mercado brasileiro como a 

mais nova opção para planejamento familiar 
 
 

 
 

DKT do Brasil, detentora da Prudence, marca de preservativos e 

acessórios íntimos, investe no mercado brasileiro e lança nova opção de 

anticonceptivo voltado à mulher 

 

 

Reconhecida pela sua constante inovação do mercado nacional, a DKT do 

Brasil faz um novo investimento e anuncia o lançamento no mercado nacional de 

Andalan, marca inédita de produtos contraceptivos de longo prazo. A DKT já atua 

no País comercializando os preservativos Prudence (maior linha do mercado) e 

itens de higiene feminina, como o Prudence Softcup (coletor menstrual descartável) 

e Prudence Intima (lenços umedecidos).  

Com este lançamento, a DKT inova mais uma vez ao trazer para o Brasil um 

novo conceito de DIU (dispositivo intrauterino), agora chamado de AIU 

(anticonceptivo intrauterino). A sigla moderniza o conceito desse método 

extremamente eficaz, reversível e de longo prazo. A linha Andalan já estreia sendo a 

maior linha de AIUs do mercado com cinco modelos, todos livres de hormônios. 



 

Como diferencial em relação aos concorrentes disponíveis, o Andalan 

Silveflex é o único anticonceptivo intrauterino que combina prata e cobre, o que 

garante mais efetividade, uma vez que a prata evita a fragmentação do cobre no 

útero. Há ainda as linhas Andalan Comfort e Andalan Classic, que, juntas, 

aumentam a liberdade de escolha da mulher em acordo com seu médico. 

Os produtos foram projetados para respeitar o tamanho do útero e 

necessidades particulares de cada mulher. Trata-se de um método acessível, 

confortável, com 99,4% de eficiência, e de fácil manutenção. Vale ressaltar que é 

possível reverter o procedimento a qualquer hora, com a remoção do dispositivo. 

Todos os AIUs da DKT possuem tubo insersor com centimetragem, o que facilita  a 

medição da profundidade do útero durante o procedimento. 

Com a comercialização desses itens, a DKT do Brasil pretende se aproximar 

cada vez mais da comunidade médica, se utilizando de plataformas que não apenas 

forneçam informações relevantes sobre seus produtos, em bulas e documentos 

virtuais, como também por meio de vídeo-aulas e artigos comentados. É importante 

lembrar que, atualmente, já são comercializados pela DKT os AMIUs, dispositivos 

para aspiração manual intrauterina, uma alternativa eficaz e de baixo custo à 

curetagem tradicional, que oferece menor tempo na execução dos procedimentos e 

na permanência da paciente no hospital, além da redução da dose de 

medicamentos. O AMIU também pode ser utilizado para a realização de biopsias 

endometriais. 

A comercialização dos AIUs Andalan será feita por meio do site 

www.dktplanejamentofamiliar.com.br, com disponibilidade de entrega em todo o 

Brasil. 

 

Gama Completa de AIUS Andalan 

O Andalan chega ao Brasil com três linhas de AIUs, totalizando cinco 

diferentes produtos: 

Andalan Silverflex – feito de cobre e prata, é o único anticonceptivo intrauterino que 

combina os dois materiais, diminuindo consideravelmente os riscos de oxidação do 

produto, tornando seu uso ainda mais eficaz. O formato em “Y” proporciona mais 

conforto na inserção e remoção do produto. Sua durabilidade é de até cinco anos e 

está disponível na concentração de Cu 380 Ag. 

http://www.dktplanejamentofamiliar.com.br/


 

 

 

Andalan Comfort – são três diferentes tipos de AIUs de cobre, em formato 

“curvado”. Essa forma diferenciada foi projetada para ocupar menos espaço dentro 

do útero, reduzindo os riscos do dispositivo sair do lugar, tornando-o mais eficaz. Há 

modelo Comfort Cu 375 Ag, com validade de cinco anos, o Comfort Mini Cu 375, 

desenvolvido para mulheres com úteros menores ou nulíparas, e o Comfort Cu 250 

Ag, com uma concentração menor cobre, que, em muitos casos, pode resultar em 

um fluxo menstrual mais ameno, bem como reduzir a intensidade das cólicas 

menstruais.  

 

 



 

 

 

 

Formato menor 

 

 

 

 

 

 



 

Andalan Classic – possui o formato tradicional em “T”, com custo benefício 

bastante favorável, já que tem durabilidade de 10 anos. É uma alternativa para as 

mulheres que buscam um método contraceptivo de longo prazo, que optam por um 

espaçamento maior entre uma gravidez e outra. 

 

 

 

Os AIUs e demais produtos da linha médica da DKT estão disponiveis para 

compra através da loja virtual – dktplanejamentofamiliar.com.br – ou pelo 

televendas (11) 3032-0732. 
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