
 

 

 
 

  المریض تُخص معلومات
 ®كایلینا بخصوص واستفساراتكم أسئلتكم على المنشور ھذا جیبی نأ رجون             

 
  ؟®كایلینا ھو ما

 على لطیفة T حرف شكل على بالستیكیة بأداة متصلة ھرمونیة كبسولة على حتويی ،الرحم داخل وضعی جھاز ھو® كایلینا

 . تركیب جھاز باستعمال الرحم داخل وضعھ یتم مم 30 وطول مم 28 بعرض جھازال .األنسجة
 

 بروجیستیرون( البروجستین من جرعة صغرأ على ویحتوي سنوات لخمس یدوم ،السوق في لولب أصغر ھو® كایلینا
 لجرعات البطيء فرازاال بفضل .فیھ المرغوب غیر الحمل من لوقایةل الرحم، في تركیبھب دایةال أو طبیبك ومیق ).مصنع

 لن. سنوات 5 مدى على الرحم داخل في ،)ساعة 24 كل میكرجرام 9 بجرعة بروجیستیرون( للیفونوجیستر من صغیرة
 . الشھریة أو األسبوعیة أو الیومیة الحمل منع وسائل في للتفكیر بحاجة تكوني

 
 

  ؟®كایلینا یعمل كیف
 واستمراریة ببطء) بروجیستیرون( فونوجیسترللی من صغیرة جرعة افرازب قومی الرحم، داخل مكانھ في® كایلینا وضع عند

  :طرق بثالثة الحمل من لوقایةل
 
 .المنویة الحیوانات حركة یعیق مما الرحم عنق مخاط زیادةب® كایلینا یقوم .1

 
ً  أقل لیصبح للرحم الداخلي المخاطي الغشاء نمو على® كایلینا یؤثر .2  . خصب وغیر سمكا

 
ً  الجھاز یقوم .3  الحیوانات حركة منع یتم حیث فالوب وقنوات الرحم في المنویة للحیوانات مفیدة غیر بیئة بخلق أیضا

 . بیخصتال منع و المنویة
 
 

  ؟®كایلینا فعالیة مدى ھو ما
 وحتى الرحم في تركیبھ وقت منذ% 99 إلى الحمل منع سبةن تصل حیث فعالیة، الحمل منع وسائل أكثر أحد® كایلینا

 .سنوات 5 حتى® كایلینا یعمل .إزالتھ
 

  البروجیستیرون؟ ھرمون وظیفة ماھي
ً  أساسي بشكل® كایلینا یعمل  إلى لصت منھ فقط صغیرة وكمیات الرحم يف البروجیستیرون افرازب یقوم حیث الرحم، داخل في محلیا

ً  األكثر البروجیستیرون ھو لیفونوجیسترل .لدما  النساء، معظم عند التبویض على® كایلینا یؤثر ال .الحمل منع وسائل في استخداما
 ،®كایلینا الستخدام الجانبیة األعراض حول المعلومات من لمزید .ینقطع ال بیضینالم من لإلستروجین الطبیعي اجاإلنت أن یعني مما

ً  المنشور ھذا بقراءة قومي  . العبوة داخل في الموجود المنشور وأیضا
 

  ؟®بكایلینا المتصلة الخیوط وظیفة ماھي
 شعورك كیفیة عن دایةال أو الطبیب یخبرك سوف .جھازال لسحب دایةال أو الطبیب یستخدمھا حتى ةموجود® بكایلینا المتصلة الخیوط

 . الصحیح مكانھا في الخیوط تكون حالما
 أخرى أسئلة لدیك كانت اذا. مكانھا وتفقد الخیوط تحسس طریق عن الرحم داخل الصحیح مكانھ في® یلیناكا وجود من التحقق یمكنك
 . دایةال أو الخاص طبیبك إلى لتحدثا بإمكانك الخیوط، تخص

 



 

 

 : حالة في® كایلینا باستخدام التقومي
 ). والخصوبة والرضاعة بالحمل الخاص الجزء بمراجعة قومي( حامال كنت اذا •
 ). األنثوي التناسلي الجھاز عدوى( الحوض في التھاب من متكررة شكوى أو التھاب لدیك كان اذا •
 . التناسلیة األجھزة في عدوى حدوث قابلیة في زیادة لدیك كان اذا •
 ). المھبل أو الرحم عنق عدوى: مثل( السفلیة التناسلیة عضاءاأل في عدوى لدیك كان اذا •
 . األخیرة أشھر الثالثة خالل المتكرر اإلجھاض أو اإلجھاض الوالدة، بعد الرحم عدوى لدیك كان اذا •
 . الرحم عنق خالیا في تغیرات ھناك كانت اذا •
 . الرحم أو الرحم عنق سرطان في اشتباه أو سرطان لدیك كان اذا •
 . الثدي سرطان مثل البروجیستیرون، ھرمون تجاه حساسة أورام لدیك كان اذا •
 . سببھ یعرف وال الرحم داخل نزیف لدیك كان اذا •
 كانت اذا) الرحم عضالت في أورام( الرحم میوما ذلك في بما الرحم، عنق أو الرحم في خلقیة تشوھات أي ھناك كان اذا •

 . الرحم نشاط على تؤثر
 . الكبد في أورام أو أمراض لدیك كان اذا •
 ). السادس القسم في المدرجة( الفعالة موادال من أي أو یفونوجیسترللل تحسس لدیك كان اذا •

 ®كایلینا مع األولى أیامك
 ®. كایلینا استخدام قبل معرفتھا علیك ھامة معلومات

 
  ؟®كایلینا تركیب یتم كیف
 من كجزء® كایلینا تركیب یتم .الدایة أو للطبیب القادمة زیارتك عند تركیبھ یمكنك ،®كایلینا باستخدام القرار اتخاذك عند

 . سم 3-2 طول حتى الخیوط قطعت ،®كایلینا تركیب تمی حالما .مرن تركیب بوبنأ باستخدام النسائي الكشف عملیة
 

  مباشرة؟ ادخالھ بعد أتوقع ماذا
 أو حاد بألم شعرت اذا .تركیبال أثناء ودوار خفیف ألم من یعانون البعض لكن نسبیاً، سھلة تركیبال عملیة النساء معظم تجد

 . الدایة أو طبیبك باستشارة قومي ،للتركیب التالیة سابیعاأل خالل لماأل یتواصل
 

  الحمل؟ من الوقایة في® كایلینا سرعة مدى ما
 5 حتى بفعالیة الحمل من وقایتكب® كایلینا یقومس الشھریة، الدورة نم األولى أیام السبعة خالل® كایلینا باستخدام قمت اذا

 أیام السبعة خالل الحمل لمنع أخرى وسیلة استخدام فیجب الشھریة، الدورة من آخر وقت أي في® كایلینا استخدام تم اذا .سنوات
 . األولى

 
 ®. كایلینا مع الشھریة أو األسبوعیة أو الیومیة الحمل منع وسائل في التفكیر علیك لیس



 

 

 ®كایلینا مع األول شھرك
 ®. كایلینا استخدام قبل معرفتھا علیك ھامة معلومات

 
  الدایة؟ أو الخاص طبیبي استشیر تجعلني أخرى أسباب ھناك ھل

 : یلي مما أيٍ  حدوث حالة في الدایة أو الخاص طبیبك بمراجعة قومي

 . أسابیع خمسة من ألكثر النزیف أو األلم استمر اذا أو االدخال، بعد حاد ألم أو نزیف لك حدث اذا ·
 . حامل بأنك تعتقدین كنت اذا ·
 . طبیعیة غیر افرازات حدثت أو الحمى أو البطن، في مستمرة بآالم شعرت اذا ·
 . ةیالحمیم العالقة أثناء الراحة عدم أو شریكك أو أنت بألم شعرت اذا ·
ً  یحدث ال أو النزف من القلیل لك یحدث كان اذا( النزف نمط في رتغی كھنا كان اذا ·  حاد نزیف إلى فجأة ویتحول مطلقا

 ). ومستمر
 ضغط ارتفاع أو الصفراء النظر، في مفاجئة مشاكل حاد، صداع /النصفي الصداع مثل( أخرى أعراض لك حدثت اذا ·

 ). الدم
 
 
 

 معرفتھا علیك أخرى معلومات یلي ما في
 ®كایلینا استخدام عند

  شھریاً؟ للنزف سأتعرض ھل  النزیف؟ أنماط على® كایلینا ؤثری كیف
 أشھر 6-3 خالل بقع أو خفیف نزیف لك یحدث ربما. الشھر في األیام وعدد النزف حیث من أخف الشھریة الدورة ستصبح
 قد نزیفال أن ذلك الیعني لكن الفترة، تلك خالل أطول أو كبرأ لنزیف ساءنال بعض تعرضت قد®. كایلینا ادخال بعد األولى
ً  التحسن مالحظة یمكنك حتى لك، یحدث الذي للنزیف بسجل باالحتفاظ ننصحك نحن .يیوم بشكل یحدث  نتیجة ھناك( الحقا
 ). المنشور ھذا نھایة في بالنزف خاصة

 أكثر ألیام االستمرار في فجأة النزیف بدأ اذا أو الطبیعي، من كثرأ النزیف استمر اذا الدایة أو الخاص لطبیبك بالتحدث قومي
 . سبق مما

ً  الشھریة الدورة لدیھا تتوقف النساء بعض ھناك  أسابیع 6 لفترة الشھریة الدورة لدیك توقفت اذا ®.كایلینا استخدام عند تماما
 لدیك تكن لم اذا أخرى مرة االختبار علیك فلیس سلبیاً، االختبار كان اذا .حمل اختبار استخدام یمكنك حامل، كونك من قلقة وكنت

 عند الشھریة الدورة انقطعت اذا ).الثدیین انتفاخ أو بالتعب، الشعور الغثیان، مثل( حمل وجود إلى تشیر أخرى أعراض
 . اللولب ازالة بعد خرىأ مرة تعود فسوف ،®كایلینا استخدامك

 
 
 
 

  الجنسیة؟ حیاتي على® كایلینا ؤثری ھل
 .  ةیالحمیم العالقة أثناء بھ شریكك أو أنت تشعري لن الرحم، في مكانھ في كونی عندما

 
 

 ®كایلینا مع مستقبلك



 

 

  ؟ النزف ألنماط بسجل االحتفاظ علي یجب ھل
 التي البقع/فللنز بسجل تحتفظي أن جیدة فكرة نتكو لربما بك، الخاص فزنال في فرق تالحظي أن الممكن من أنك حیث

 نتیجة ستخداما یمكنك ®.كایلینا استخدام مالءمة مدى مالحظة في الدایة أو الخاص طبیبك وتساعد تساعدك كي لك تحدث
 . المنشور ھذا نھایة في للنزف خاصة

 
  ب؟انجاإل قررت اذا ماذا

 یمكنك .الدایة أو الخاص طبیبك بواسطة وقت أي يف ازالتھ یمكنك لكن سنوات، 5 حتى الحمل من وقایتكب® كایلینا قومی
 ،®كایلینا إزالة بعد الحمل دنأر تيالال السیدات معظم اإلكلینیكیة، الدراسات في ®.كایلینا زالةإ تتم حالما اإلخصاب محاولة

 . الحمل منع وسائل یستخدمن ال الالتي للسیدات المعدل نفس وھو سنة خالل ذلك في ننجح
 
 

  حامال تصبحي أن تریدین كنت اذا
 للحمل التخطیط عند یلي ما تذكري

ً  الفولیك حمض من میكروجرام 400 بتناول تنصح السوید في القومیة الغذاء وكالة  وحتى اإلخصاب قبل األول الشھر من یومیا
ً  ولیكالف حمض مستوى ابقاء المھم من .للجنین الشوكي الفتق لمنع وذلك ،الحمل من عشر الثاني األسبوع نھایة  فترة خالل مناسبا

 ). 2018 السوید قومیة،ال الغذاء وكالة( .الجنیني والتطور لألم الدم خالیا تكوین على للمحافظة الحمل
 

 اللولب استخدام حول الشائعة األسئلة
  اللولب؟ استخدام أثناء) التامبون( القطنیة السدادات استخدام يننیمك ھل
 . باللولب المتصلة الخیوط بامساك التقومي حتى اتھلإزا عند حذرة كوني لكن نعم،

 
  وقت؟ أي في اللولب إزالة یمكنني ھل
 . إزالتھ بعد الحمل من وقایة ھناك تكون لن لكن ذلك، أردت تماوق اللولب بإزالة الدایة أو الخاص طبیبك من الطلب یمكنك .نعم

 
 
 

  اللولب؟ یخرج أن الممكن من ھل
ً  اللولب یخرج أن یمكن  علیھ كان ما إلى عاد لدیك النزف مستوى أن تظنین كنت اذا .اعتیادي غیر ذلك ولكن كلیاً، أو جزئیا

 كان أن بعد منتظم غیر فالنز أصبح اذا .الرحم داخل في الصحیح مكانھ في وجوده من التأكد علیك یجب اللولب، وضع قبل
ً  خرج أنھ على عالمة ذلك تكون فلربما منتظماً،  یجب .الحمل من ةمحمی غیر تصبحین عندھا كلیاً، اللولب خرج اذا .جزئیا

 . بك الخاصة الدایة أو الطبیب استشیري مث الذكري الواق باستخدام قومي أو ةیالحمیم العالقة تفادي علیك

  وزني؟ زیادة في اللولب یتسبب أن یمكن ھل
 . الوزن زیادة في النحاسي أو الھرموني اللولب یتسبب ال

 
  الرحم؟ داخل مكانھ في نیكو عندما المستخدم اللولب نوع معرفة الممكن من ھل

 بین الفرق .x أشعة أو الصوتیة فوق الموجات باستخدام اللولب من المختلفة األنواع بین التفریق یمكنھم الصحیة الرعایة متخصصي
 في اللون بنیة( زرقاء خیوط لدیھ وكایلینا األصغر، الحجم ذوات على) النیكل من خالیة( فضیة حلقة وجود ھو البروجیستینیة اللوالب

 ) البروجیستینیة اللوالب باقي
 

  العالقةالحمیمیة؟ عبر تنتقل التي األمراض من بالوقایة اللولب یقوم ھل
 ذلك في بما ةیالحمیم العالقة عبر تنتقل التي األمراض من الوقایة ولیس بھ غیرالمرغوب الحمل من للحمایة فقط اللولب استخدام یتم. ال



 

 

 في المخاط على التأثیر طریق عن ربما العدوى، أنواع بعض ضد الحمایة یرفع الھرموني اللولب استخدام أن یبدو. واألیدز HIV فیروس
ً  والتأثیر للبكتیریا، نافذ غیر یصبح والذي الرحم، عنق  من للوقایة الذكري الواق اماستخد المھم من  .للرحم المخاطي الغشاء على أیضا

 .  ةیالحمیم العالقة عبر تنتقل التي األمراض
 

  ة؟یالحمیم العالقة عبر ینتقل مرضب أصبت اذا یحدث ماذا
 الدایة أو الطبیب مراجعة علیك یجب للولب، استخدامك أثناء ةیالحمیم العالقة عبر ینتقل بمرض عدواك تمت أنھ تعتقدین كنت اذا

 . الدایة أو بك الخاص للطبیب مراجعتك حتى ةیالحمیم العالقة تجنب علیك یجب .بك الخاصة
 

  قبل؟ من أنجب لم كنت اذا اللولب استخدام یمكنني ھل
 جداً  الصغیر للسن اللولب استخدام تجربة .قبل من ینجبن لم الالتي ذلك في بما الصغیرات للنساء والنحاسیة الھرمونیة باللوالب یُنَصح

ً حالی محدودة) المراھقات( ً  استخدامھ یتم ولكن ،ا  . الحالة حسب كبدیل فردي بشكل أحیانا
 

  بالرضاعة؟ أقوم وأنا كایلینا استخدام یمكنني ھل        
 البروجیستین ینزل. ستروجیناال على حتويی ال .الرضاعة اءأثن جداً  مناسب وھو البروجیستین من صغیرة جرعة بإفراز كایلینا یقوم. نعم           

 . الطفل على سلبیة راتیتأث لھ أن یثبت ولم جداً  صغیرة بكمیة ولكن الثدي لبن في
 

  الوالدات؟ بین اللولب استخدام یمكنني ھل
 اللولب إزالة بعد أخرى مرة الحمل محاولة یمكنك .اآلمنة الوقایة یعطي حیث الوالدة، بعد أسابیع 6 قبل تركیبھ یمكن ال اللولب لكن نعم،

 . الدایة أو الخاص طبیبك بواسطة
 

  للولب؟ استخدامي أثناء حامالً  أصبح أن یمكنني ھل
 سفلی اللولب، استخدام أثناء ةالشھری الدورة یكتأت لم اذا. یحدث أن یمكن ولكن جدًا منخفض للولب استخدامك عند الحمل خطر

 إلى تشیر أن یمكن أعراض لدیك وكان یحدث، أن متوقع ھو كما الشھریة الدورة كیتأت لم اذا .حمل وجود ذلك یعني أن بالضرورة
 أن خطورة ھناك ،حامال أصبحت اذا .فوراً  الدایة أو الطبیب مراجعة علیك یجب ،)الثدیین وانتفاخ التعب، الغثیان، مثل( حمل وجود
 : الرحم خارج حمل وجود إلى تشیر أن یمكن یةتالال واألعراض العالمات .الرحم خارج الحمل ذلك یكون

 . البطن في وآالم مفاجيء مستمر نزیف وحدوث الشھریة رةالدو توقف •
 . البطن من األسفل الجزء في شدیدة أو حادة آالم •
 . ودوار نزیف وجود مع الطبیعیة، الحمل أعراض لدیك •

 
 . الدایة أو الطبیب بمراجعة فوراً  قومي سبق، مما بأيٍ  شعرت اذا

 

  ؟®لكایلینا الشائعة الجانبیة األعراض ماھي
ً  كایلینا یسبب أن یمكن الطبیة، المنتجات بقیة مثل  .ھستخدمت من كل بھا شعرت أن بالضرورة لیس لكن جانبیة، أعراضا

 أو الشباب حب والحوض، البطن آالم الصداع، تتضمن) سیدات 10 كل من أكثر أو لواحدة تحدث( جداً  الشائعة األعراض
 . المھبل أو الخارجیة التناسلیة األعضاء التھاب المبایض، تكیس النزف، أنماط في تغیر البشرة، دھنیة

 
 

ً  الطبیب أخبري  . لالستشارة فیھا تذھبین مرة كل في® كایلینا تستخدمین أنك دائما
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Kyleena ® ، ل 19.5، إدخال داخل الرحم�  مجم من الل�فونورجس�ت
ي نمط  5إشارة: مضاد للحمل لمدة تصل إ� 

ات �ض ة الدهن�ة والتغ�ي سنوات. اآلثار الجانب�ة: الصداع وآالم البطن / الحوض وحب الشباب / الب�ث
�ف. تحذيرات / تحذيرات: �جب استخدام  ض ي حالة وجود أو حدوث أي من الحاالت  Kyleenaال�ض

ي ، �ض
بحذر أو إزالتها ، بعد التشاور مع أخصائئ

ي مع فقدان الرؤ�ة غ�ي المتماثل ، ارتفاع ضغط الدم ، السكتة الدماغ�ة أو االت
قان ، الصداع النص�ض ا ، ال�ي لن��ة ال�ة ألول مرة: صداع شد�د جد�
ي الحصول ع� 

ي �فكرن �ض
تئاب بعالمات وأعراض االنثقاب باإلضافة إ� خطر الحمل خارج الرحم. اال� Kyleenaالقلب�ة. �جب إبالغ النساء اللوائت

ي حالة تغ�ي المزاج 
أو أعراض واال�تئاب من اآلثار الجانب�ة المعروفة عند استخدام موانع الحمل الهرمون�ة. �جب نصح النساء باالتصال بالطب�ب �ض

 . لم��د منF. آر إ�س. G02BA03المخدرات المضادة للمفهوم  fass.seاال�تئاب. قبل الوصفة ، ير�ب قراءة ملخص خصائص المنتج ع� 
www.fass.se SPC 2019-04-29  المعلومات واألسعار ، راجع 

 
 
 
 

 00 223 580-08 ھاتفال سولنا، 26 169 ،606 برید صندوق بایر،


	معلومات تخُص المريض
	معلومات تخُص المريض
	ما هو مدى فعالية كايلينا®؟
	ما هو مدى فعالية كايلينا®؟
	ماهي وظيفة هرمون البروجيستيرون؟
	ماهي وظيفة هرمون البروجيستيرون؟
	ماهي وظيفة الخيوط المتصلة بكايلينا®؟
	ماهي وظيفة الخيوط المتصلة بكايلينا®؟

	لاتقومي باستخدام كايلينا® في حالة:
	لاتقومي باستخدام كايلينا® في حالة:
	لاتقومي باستخدام كايلينا® في حالة:
	ما مدى سرعة كايلينا® في الوقاية من الحمل؟
	ما مدى سرعة كايلينا® في الوقاية من الحمل؟

	شهرك الأول مع كايلينا®
	شهرك الأول مع كايلينا®

	في ما يلي معلومات أخرى عليك معرفتها عند استخدام كايلينا®
	في ما يلي معلومات أخرى عليك معرفتها عند استخدام كايلينا®
	كيف يؤثر كايلينا® على أنماط النزيف؟  هل سأتعرض للنزف شهرياً؟
	كيف يؤثر كايلينا® على أنماط النزيف؟  هل سأتعرض للنزف شهرياً؟
	هل يؤثر كايلينا® على حياتي الجنسية؟
	هل يؤثر كايلينا® على حياتي الجنسية؟

	مستقبلك مع كايلينا®
	مستقبلك مع كايلينا®
	هل يجب علي الاحتفاظ بسجل لأنماط النزف ؟
	هل يجب علي الاحتفاظ بسجل لأنماط النزف ؟
	هل يجب علي الاحتفاظ بسجل لأنماط النزف ؟
	ماذا اذا قررت الإنجاب؟
	ماذا اذا قررت الإنجاب؟

	اذا كنت تريدين أن تصبحي حاملا  تذكري ما يلي عند التخطيط للحمل
	اذا كنت تريدين أن تصبحي حاملا  تذكري ما يلي عند التخطيط للحمل
	الأسئلة الشائعة حول استخدام اللولب
	الأسئلة الشائعة حول استخدام اللولب
	هل يمكنني استخدام السدادات القطنية (التامبون) أثناء استخدام اللولب؟
	هل يمكنني استخدام السدادات القطنية (التامبون) أثناء استخدام اللولب؟
	هل يمكنني إزالة اللولب في أي وقت؟
	هل يمكنني إزالة اللولب في أي وقت؟
	هل من الممكن أن يخرج اللولب؟
	هل من الممكن أن يخرج اللولب؟
	هل يمكن أن يتسبب اللولب في زيادة وزني؟
	هل يمكن أن يتسبب اللولب في زيادة وزني؟
	هل من الممكن معرفة نوع اللولب المستخدم عندما يكون في مكانه داخل الرحم؟
	هل من الممكن معرفة نوع اللولب المستخدم عندما يكون في مكانه داخل الرحم؟
	هل يقوم اللولب بالوقاية من الأمراض التي تنتقل عبر العلاقةالحميمية؟
	هل يقوم اللولب بالوقاية من الأمراض التي تنتقل عبر العلاقةالحميمية؟
	ماذا يحدث اذا أصبت بمرض ينتقل عبر العلاقة الحميمية؟
	ماذا يحدث اذا أصبت بمرض ينتقل عبر العلاقة الحميمية؟
	هل يمكنني استخدام اللولب اذا كنت لم أنجب من قبل؟
	هل يمكنني استخدام اللولب اذا كنت لم أنجب من قبل؟
	هل يمكنني استخدام اللولب بين الولادات؟
	هل يمكنني استخدام اللولب بين الولادات؟
	هل يمكنني أن أصبح حاملاً أثناء استخدامي للولب؟
	هل يمكنني أن أصبح حاملاً أثناء استخدامي للولب؟
	ماهي الأعراض الجانبية الشائعة لكايلينا®؟
	ماهي الأعراض الجانبية الشائعة لكايلينا®؟
	أخبري الطبيب دائماً أنك تستخدمين كايلينا® في كل مرة تذهبين فيها للاستشارة.
	أخبري الطبيب دائماً أنك تستخدمين كايلينا® في كل مرة تذهبين فيها للاستشارة.


