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معلومات عن

ما هي األثار اجلانبية اليت ميكن أن أشعر بها عند
استخدام اللولب؟

يف بعض الحاالت ،ميكن أن تشعري ببعض اآلالم املشابهة آلالم الطمث وقد يحدث نزيف ضعيف يف
األسابيع القليلة األوىل من إدخال اللولب .لكن عادة ما ال تدوم هذه املشكالت طويالً .ويف حالة استمرار
املشكالت أو تفاقمها ،اتصيل بالقابلة أو بأخصايئ النساء والتوليد.
توجد مخاطر زائدة قلي ًال لتلوث الرحم عند إدخال اللولب .لكن بعدئذ ينخفض مستوى
الخطورة متامًا.
وقد يكون الطمث أثقل أيضً ا عند استخدام اللولب.

ما هو NovaT؟

 NovaTهو لولب نحايس «حلزوين الشكل» مصنوع من البالستيك غري الضار باألنسجة (البوليثيلني)
وسلك من النحاس الخالص ذو مركز من الفضة (إجاميل مساحة السطح  380مم  .)2توجد أسنان
لولبية (البوليثيلني) لإلزالة/التحكم يف الجزء السفيل من اللولب .يعترب  NovaTضمن الجيل الجديد من
اللوالب النحاسية مع سطح نحايس أكرب ،مام يجعله آمن جدًا يف منع الحمل غري املرغوب فيه.

كيف يعمل NovaT؟

يعمل اللولب موضعيًا بشكل أسايس عن طريق منع التخصيب .يؤثر  NovaTعىل كل من الحيوانات
املنوية والبويضات وعىل مرورهام عرب أنبوب فالوب .وقد تم اعتامد  NovaTلالستخدام ملدة خمس
سنوات.

إىل أي مدى يعترب  NovaTآمن؟

ينتمي  NovaTإىل الجيل الجديد من اللوالب النحاسية وهو ذو سطح نحايس أكرب ويعترب من أكرث وسائل
منع الحمل أمانًا .أوضحت دراسة كربى تم إجراءها عىل  NovaTأن احتامل حدوث الحمل هو واحد من
 200لسنة واحدة من االستخدام ،وهو ما يجعله متوافق بشكل عميل مع مستوى األمان الذي توفره
حبوب منع الحمل املوحدة .يوفر لك اللولب الحامية بعد إدخاله مبارشة وعند إزالته ميكن أن يحدث
الحمل .ال يوفر  NovaTالحامية ضد األمراض املنتقلة عن طريق املعارشة الجنسية ولذا فمن املالئم
استخدام الواقيات الذكرية باإلضافة إليه يف حالة االجتامع برشيك جديد .إذا كنت ترغبني يف الحمل أثناء
تركيب اللولب ،يف هذه الحالة يجب إخراجه حتى يكتمل الحمل.

ملن يُسمح باستخدام NovaT؟

إن  NovaTهي وسيلة منع الحمل التي ميكن أن ننصح معظم النساء باستخدامها .وحيث أن
 NovaTال يحتوي عىل أي هرمونات ،لذلك فهو وسيلة جيدة بالنسبة للنساء الاليت ال يقدرن عىل
استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية أو غري املستعدات الستخدامها.

من الذي ال ننصحه باستخدام NovaT؟

يف بعض الحاالت ال يجب استخدام اللولب النحايس:
• يف حالة التأكد من أو الشك يف حدوث الحمل فع ًال
• إذا كانت هناك مخاطر عالية لتلوث الرحم ،أو إذا كان ملوثًا بالفعل
• تلوث الرحم يف غضون ثالثة أشهر من الوالدة أو اإلجهاض
• وجود نزيف يف املهبل ومل يكن السبب يف ذلك معروفًا
قد يكون الطمث الشديد أو األنيميا أو تورم العضالت (مايوما) يف الرحم من أسباب عدم السامح
باستخدام اللولب النحايس.

مىت يتم إدخاله؟
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يتم إدخاله عن طريق القابلة أو الطبيب .وهو ما ميكن إجراءه يف أي وقت خالل الدورة الشهرية ،لكن
للمزيد من الدقة ،يجب إجراء ذلك يف األسبوع التايل النتهاء الدورة الشهرية للتأكد من عدم حدوث حمل.
عادة ما يتم اإلدخال بطريقة سهلة جدًا وغري مؤملة ،لكن قد يشعر بعض النساء باألمل والغثيان .وإذا مل
يختفي ذلك يف غضون نصف ساعة ،عندئذ يتم إجراء فحصً ا رسيعًا للتحقق من تركيب اللولب بالشكل
الصحيح.
يتم قطع أسنان اإلزالة/التحكم اللولبية عند اإلزالة حتى ميكنك بعد ذلك التأكد بنفسك من وجود
اللولب يف مكانه الصحيح .ميكنك تحسس األسنان اللولبية بإصبعك بعد إدخاله بعمق يف املهبل عند عنق
الرحم .من املالئم أن تقومي بفحص األسنان اللولبية بعد كل دورة شهرية عىل سبيل املثال .نادرًا ما
تتسبب األسنان اللولبية الخاصة باللولب يف إحساس الرجال أو النساء بالضيق أثناء الجامع .ومن األمور
العادية جدًا أن يخرج اللولب ،لكن إذا كنت مرتابة حيال ذلك فيجب عليك االتصال بالقابلة أو الطبيب.
ويجب عليك يف األيام القليلة األوىل من بعد إدخال اللولب أن تقومي باالستحامم تحت الدش بدالً من
االستحامم يف حوض االستحامم.
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ما هي وسيلة احلماية الصحية اليت ميكنين استخدامها؟

ال يجب عليك استخدام أدوات وقف النزيف بعد اإلدخال مبارشة .وفيام بعد ميكنك استخدام أدوات
وقف النزيف كام هو مُعتاد متامًا .وعند تغيري أداة وقف النزيف يجب التحقق من عدم التصاق أسنان
اإلزالة اللولبية بها .ال تقبيل أبدًا عىل استخدام أدوات وقف النزيف إال يف حالة الطمث.

ماذا لو كنت أرغب يف حدوث محل؟

اتصيل بالقابلة أو بأخصايئ النساء والتوليد الخاص بك إذا كنت ترغبني يف إزالة اللولب.
ترجع لك القدرة عىل الحمل مبجرد إزالة .NovaT

مىت جيب علي االتصال بالقابلة/الطبيب؟

يوىص بإجراء الفحوصات املنتظمة بالتشاور مع القابلة أو الطبيب الخاص بك .اتصيل بالقابلة أو الطبيب
الخاص بك مبارشة يف حالة حدوث أي من األعراض التالية:
• آالم البطن الشبيهة باملغص ونوبات اإلغامء
• إذا كنت تشكني يف حدوث تلوث  .ميكن أن تتمثل األعراض يف األمل والحمى واإلخراج الزائد
• إذا تأخرت الدورة الشهرية وكنت تشكني يف حدوث حمل
• يف حالة خروج اللولب بشكل كيل أو جزيئ أو إذا مل تتمكني من العثور عىل أسنان اإلزالة/التحكم
اللولبية يف املهبل .إذا كان دم الطمث غزيرًا وتغريت دورتك الشهرية بشكل جذري ،لكن تذكري أن
حاالت غزارة دم الطمث تعترب شائعة مع استخدام اللوالب النحاسية.

للمزيد من املعلومات حول اللوالب النحاسية و ،NovaT
إسأيل القابلة أو الطبيب اخلاص بك
أيضا على نشرة املعلومات يف اجملموعة.
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