
 
 

 
 اطالعاتی برای بیمار

 . پاسخ دھد ®Kyleenaھای شما درباره امیدواریم این بروشور بتواند بھ سؤاالت و نگرانی             

 
Kyleena® چیست؟ 

Kyleena® بوده و بھ یک دستگاه پالستیکی نرم  ھورمون کپسول یک شامل کھ است رحمی داخل دستگاه یکT  شکل و
باشد و با استفاده از ابزار متر میمیلی 30متر و طول آن میلی 28عرض این دستگاه . سازگار با بافت، متصل است

 . گیردمخصوصی، درون رحم قرار می
 

Kyleena®  پروژسترون مصنوعی(سالھ موجود در بازار است کھ شامل دوز پایینی از پروژستین  5کوچکترین حلقھ (
ماما یا پزشک شما، آن را داخل رحم شما قرار خواھد داد و این وسیلھ از شما در برابر بارداری ناخواستھ محافظت . است

میکروگرم  9بھ طور میانگین، ( ن استبھ لطف رھاسازی آھستھ دوز پایینی از لونورژسترل کھ نوعی پروژستی. خواھد کرد
ھای روزانھ، شود، دیگر نیازی بھ روشسال انجام می 5، و بھ صورت موضعی در داخل رحم و در طول )ساعت 24در 

 . ھفتگی و ماھانھ پیشگیری از بارداری ندارید
 
 

 چگونھ است؟ ®Kyleenaنحوه کار 
گیرد، دوز پایینی از لونورژسترل کھ نوعی پروژستین قرار میدرون رحم شما، در جای خود  ®Kyleenaھنگامی کھ 

 . کندکند و بھ سھ طریق از شما در برابر بارداری محافظت میاست را بھ آھستگی و بھ صورت پیوستھ، آزاد می
 

1. Kyleena® کندمی جلوگیری اسپرم حرکت از و کرده ضخیم را رحم دھانھ مخاط. 
 

2. Kyleena® شودتر شده و نابارور میاین غشا، نازک .گذاردمی تأثیر آندومتر مخاطی غشای رشد بر . 
 

بھ این وسیلھ، از .  کندھای فالوپ ایجاد میھمچنین، این دستگاه، محیطی نامناسب برای اسپرم در رحم و لولھ .3
 . کندحرکت اسپرم جلوگیری شده و از بارداری پیشگیری می

 

 

Kyleena® است؟ مؤثر چقدر 
Kyleena® تا شودمی داده قرار رحم درون کھ زمانی از کھ است بارداری از پیشگیری ھایروش مؤثرترین از یکی 

 . سال فعال است 5حداکثر بھ مدت  ®Kyleena .کندمی جلوگیری بارداری از %99 شود،می آورده بیرون کھ زمانی
 

 عملکرد ھورمون پروژسترون چیست؟
Kyleena®  ً کند و تنھا مقادیر بسیار این دستگاه پروژستین را درون رحم آزاد می .کندمی عمل رحم در موضعی صورت بھ عمدتا

. لونورژسترل متداول ترین نوع پروژستین استفاده شده در ابزارھای پیشگیری از بارداری است. شوداندکی از آن وارد خون می
Kyleena® این موضوع بھ این معناست کھ تولید طبیعی استروژن توسط  .گذاردنمی تأثیر گذاریتخمک بر زنان، اغلب در

، ادامھ این بروشور و ®Kyleenaبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد عوارض جانبی استفاده از . شودھا حفظ میتخمدان
 . بندی را مشاھده نماییداطالعات موجود در بستھ

 

 
 



 
 ھستند؟برای چھ  ®Kyleenaھای متصل بھ رشتھ

ماما یا پزشک شما بھ شما . اند تا ماما یا پزشک شما بتواند آن را خارج کندشدهبھ این دلیل قرار داده ®Kyleenaھای متصل بھ رشتھ
 . ھا در جای خود قرار دارندخواھد گفت کھ چگونھ متوجھ شوید کھ رشتھ

در جای خود در درون رحم قرار دارد و حفاظت مؤثری برای ھنوز  ®Kyleenaتوانید اطمینان حاصل کنید کھ ھا میبا بررسی رشتھ
 . ھا داشتید، لطفاً با ماما یا پزشک خود صحبت کنیددر صورتی کھ سؤال دیگری در مورد رشتھ. کندشما ایجاد می

 

 : استفاده نکنید Kyleenaدر موارد زیر از 
 )مشاھده نماییدرا " بارداری، شیردھی و باروری"بخش (در صورتی کھ باردار ھستید  •
 . ایدھا داشتھھستید یا موارد مکرری از این عفونت) ھای تناسلی زنانعفونت اندم(در صورتی کھ دچار عفونت لگنی  •
 ھای تناسلی ھستیددر صورتی کھ دچار حساسیت نسبت بھ عفونت در اندام •
 یدھای تناسلی تحتانی مثل واژن یا دھانھ رحم ھستدر صورتی کھ دچار عفونت اندام •
 ایددر صورتی کھ پس از زایمان عفونت رحم داشتھ یا طی سھ ماه گذشتھ سقط جنین داشتھ •
 در صورتی کھ دچار تغییرات سلولی دھانھ رحم ھستید •
 در صورتی کھ دچار یا مشکوک بھ سرطان رحم یا دھانھ رحم ھستید •
 ستین است مثل سرطان سینھھای پروژدر صورتی کھ دچار تومورھایی ھستید کھ رشد آنھا، حساس بھ ھورمون •
 در صورتی کھ دچار خونریزی غیر قابل توضیح از رحم ھستید •
و ) تومورھای قسمت عضلھ رحم(در صورتی کھ دچار ھرگونھ ناھنجاری رحم یا دھانھ رحم ھستید از جملھ مایوموس  •

 این مشکل بر حفره رحم تأثیر گذاشتھ است
 کبدی ھستیددر صورتی کھ دچار بیماری کبد یا تومور  •
آمده  6 لیست آنھا در بخش(در صورتی کھ نسبت بھ لونورژسترل یا ھر یک از عناصر فعال آن حساسیت دارید  •

 ). است

 ®Kyleenaروزھای اولیھ پس از قرار دادن 
 باید بدانید ®Kyleenaاطالعات مھمی کھ قبل از قرار دادن 

 
Kyleena® شود؟می داده قرار خود جای در چگونھ 

توانید در مراجعھ بعدی خود بھ ماما یا پزشک، آن را درون استفاده کنید، می ®Kyleenaگیرید از ھنگامی کھ تصمیم می
 .گیردمی قرار خود جای در پذیرانعطاف لولھ یک از استفاده با و زنان معاینھ از بخشی عنوان بھ ®Kyleena. رحم قرار دھید

 . متر از آنھا باقی بماندسانتی 3-2شوند تا حدود ھا بریده میگرفت، رشتھ در جای خود قرار ®Kyleenaھنگامی کھ 
 

 بالفاصلھ پس از قرار دادن دستگاه، باید انتظار چھ چیزی را داشتھ باشم؟
شود، اما برخی افراد ممکن است در طول این فرایند، درد و سرگیجھ قرار دادن دستگاه برای اغلب زنان بھ سادگی انجام می

کنید یا اینکھ درد شما پس از چند ھفتھ کاھش پیدا نکرد، با ماما در صورتی کھ درد شدیدی احساس می. خفیفی را تجربھ کنند
 . یا پزشک خود تماس بگیرید

 

 برای حفاظت در برابر بارداری چقدر است؟ ®Kyleenaسرعت عمل 
سال، بھ  5حداکثر تا  ®Kyleenaروز از اولین روز قاعدگی، درون رحم قرار دھید،  7را طی  ®Kyleenaدر صورتی کھ 

را ھر زمان دیگری در طول سیکل  ®Kyleenaدر صورتی کھ . طور مؤثر از شما در برابر بارداری حفاظت خواھد کرد
 . نیدروز، برای اطمینان بیشتر، از کاندوم استفاده ک 7قاعدگی، درون رحم قرار دھید، بھ مدت 

 
 . ھای روزانھ، ھفتگی یا ماھانھ پیشگیری از بارداری فکر کنید، نیازی نیست بھ روش®Kyleenaبا داشتن 



 ®Kyleenaاولین ماه پس از قرار دادن 
 باید بدانید ®Kyleenaاطالعات مھمی کھ قبل از قرار دادن 

 
 وجود دارد؟آیا دلیل دیگری برای تماس با ماما یا پزشک 

 : در صورت بروز ھر یک از موارد زیر، با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید

کنید یا اینکھ درد یا خونریزی شما، بھ مدت بیش اگر پس از قرار دادن دستگاه، درد یا خونریزی شدیدی تجربھ می ·
 . ھفتھ ادامھ دارد 5از 

 . کنید باردار ھستیداگر فکر می ·
 اگر بھ طور مداوم دچار دردھای شکمی، تب یا ترشحات غیر طبیعی ھستید ·
 . کنیدھ جنسی، احساس درد یا ناراحتی میتان، در طول رابطاگر شما یا شریک جنسی ·
مثالً اگر خونریزی ندارید، یا دچار خونریزی اندکی ھستید و سپس بھ (اگر الگوی قاعدگی شما دچار تغییر شده است  ·

 ). شودطور ناگھانی، خونریزی شما شدید و مداوم می
مشکل ناگھانی در بینایی، زردی یا سردردھای خیلی شدید، / مثالً میگرن(اگر دچار مشکالت پزشکی دیگری ھستید  ·

 . فشار خون باال
 
 
 

موارد دیگری کھ ھنگام استفاده از 
Kyleena® باید بدانید 

بر الگوی قاعدگی من چگونھ است؟  آیا ھر ماه دچار  ®Kyleenaتأثیر 
 قاعدگی خواھم شد؟

ماه  6-3ممکن است در طی . تر خواھد شدسبکقاعدگی شما از نظر میزان خونریزی و تعداد روزھای خونریزی در ماه، 
ممکن است برخی زنان در طی این مدت . بینی یا خونریزی خفیف شویددچار لکھ ®Kyleenaاولیھ پس از قرار دادن 

تر باشد، اما این موضوع بھ این معنی نیست کھ ھر خونریزی شدیدتری داشتھ باشند یا اینکھ این مدت برای آنھا طوالنی
شوید را ثبت کنید، تا بتوانید ھایی کھ دچار خونریزی میکنیم، سوابقی از زمانما پیشنھاد می. ریزی خواھید داشتروز، خون

 ). در انتھای این بروشور، یک تقویم خونریزی موجود است(بھبودھای بعدی را مشاھده نمایید 

طور ناگھانی، چندین روز بیشتر از قبل، در صورتی کھ خونریزی شما، ھمچنان شدیدتر از حالت طبیعی است یا اگر بھ 
 . صحبت کنیدکنید، با ماما یا پزشک خود شروع بھ خونریزی می

 6در صورتی کھ در طی . بھ طور کامل متوقف شود ®Kyleenaدر برخی زنان، ممکن است قاعدگی در ھنگام استفاده از 
در صورتی کھ جواب آزمایش . آزمایش بارداری بگیریداید و نگران باردار بودن خود ھستید، ھفتھ گذشتھ خونریزی نداشتھ

در . منفی بود و ھیچ عالیم دیگری کھ نشان دھنده بارداری باشد، ندارید، نیازی بھ گرفتن آزمایش مجدد بارداری ندارید
خواھد  مجدداً بھ حالت طبیعی باز ®Kyleena، قاعدگی شما متوقف شود، با برداشتن ®Kyleenaصورتی کھ حین استفاده از 

 . گشت
 

 
 
 

 گذارد؟بر زندگی جنسی من تأثیر می ®Kyleenaآیا 
تان، در طول رابطھ جنسی آن را درون رحم و در محل خود قرار گیرد، نھ شما و نھ شریک جنسی ®Kyleenaھنگامی کھ 

 . احساس نخواھید کرد



 
 

 ®Kyleenaآینده شما با 
 نگھداری کنم؟آیا باید سوابق مربوط بھ الگوی قاعدگی خود را 

بینی ایده خوبی خواھد بود و لکھ/ از آنجا کھ ممکن است متوجھ تفاوتی در قاعدگی خود شوید، نگھداری سوابق قاعدگی
توانید در انتھای این بروشور می. تأثیر داشتھ باشد ®Kyleenaتان در پیگیری تجربھ شما از تواند بھ شما و ماما یا پزشکمی

 . یک تقویم قاعدگی مشاھده کنید
 

 دار شدن گرفتم، باید چکار کنم؟اگر تصمیم بھ بچھ
Kyleena®  توانید از ماما یا کند، اما ھر زمان کھ بخواھید میا در برابر بارداری حفاظت میسال شما ر 5برای حداکثر

. توانید برای باردار شدن اقدام کنید، می®Kyleenaبھ محض برداشتن . پزشک خود درخواست کنید آن را بیرون بیاورد
سال موفق بھ  1اند، طی ار شدن داشتھقصد بارد ®Kyleenaمطالعات کلینیکی نشان داده کھ اغلب زنانی کھ پس از برداشتن 

 . کنند، برابر استھای پیشگیری از بارداری استفاده نمیاند، این نرخ با زنانی کھ از روشاین کار شده
 
 

 خواھید باردار شویداگر می
 ریزی برای بارداری، بھ خاطر داشتھ باشیددر زمان برنامھ

 400ھفتھ از بارداری، روازنھ  12کند از یک ماه قبل از بارداری تا پس از گذشت حداقل سازمان ملی غذا در سوئد توصیھ می
وجود میزان کافی از فولیک . ھدف از این کار، پیشگیری از فتق نخاعی در کودک است. میکروگرم فولیک اسید مصرف کنید

 (2018سازمان ملی غذا، سوئد . (ی خونی مادر و رشد جنین بسیار مھم استھااسید در طول بارداری برای تشکیل سلول
 

 ھای پیشگیریسؤاالت متداول در مورد حلقھ

 توانم از تامپون استفاده کنم؟آیا در ھنگامی کھ حلقھ دارم، می
 . بیرون نیاورید ھای متصل بھ حلقھ را نگیرید و حلقھ رابلھ، اما ھنگام بیرون کشیدن تامپون مراقب باشید کھ رشتھ

 
 توانم ھر زمان کھ خواستم، حلقھ را بیرون بیاورم؟آیا می

توانید ھر زمان کھ خواستید، از ماما یا پزشک خود بخواھید حلقھ را بیرون بیاورد، اما بھ یاد داشتھ باشیدکھ با بیرون شما می. بلھ
 . شویدآوردن آن، دیگر در برابر بارداری محافظت نمی

 
 
 

 است حلقھ از محل خود خارج شود؟ممکن 
کنید میزان اگر فکر می. حلقھ ممکن است تا حدی یا بھ طور کامل از محل خود خارج شود، اما احتمال آن بسیار اندک است

خونریزی شما بھ مقدار قبل از گذاشتن حلقھ بازگشتھ است، باید بررسی کنید کھ آیا حلقھ بھ درستی در محل خود در درون 
تواند نشانھ این موضوع نظمی در قاعدگی شدید، میدر صورتی کھ پس از منظم بودن قاعدگی، دچار بی. دارد رحم قرار

در صورت خارج شدن حلقھ از محل خود، دیگر در برابر بارداری . باشد کھ حلقھ تا حدی از محل خود خارج شده است
و یا از کاندوم استفاده کنید و با ماما یا پزشک خود صحبت  بنابراین باید از رابطھ جنسی خودداری کرده. حفاظت نخواھید شد

 . کنید

 تواند موجب افزایش وزن من شود؟آیا حلقھ می
 . شوندھای ھورمونی یا مسی، موجب افزایش وزن نمیھیچ یک از حلقھ

 



 
 
 

 
 داد؟توان نوع حلقھ را تشخیص آیا ھنگامی کھ حلقھ در محل خود در درون رحم قرار دارد، می

تفاوت . توانند تفاوت میان انواع مختلف حلقھ را بھ شما بگویندبرداری با اشعھ ایکس، میپرسنل بھداشتی از طریق سونوگرافی یا عکس
باشد ھای آبی میدارای رشتھ Kyleenaھای کوچکتر دارند و روی مدل) بدون نیکل(ای ھای پروژستین این است کھ یک حلقھ نقرهحلقھ

 ). ای رنگ استھای پروژستین دیگر، قھوهھا در حلقھاین رشتھ(
 

 ھای مقاربتی حفاظت کند؟تواند از من در برابر بیماریآیا حلقھ می
و ایدز  HIVھای مقاربتی از جملھ توانند در برابر بیماریروند و نمیھا برای محافظت در برابر بارداری ناخواستھ بھ کار میحلقھ. خیر

کند، احتماالً این کار از رسد استفاده از حلقھ ھورمونی تا حد خاصی از افزایش عفونت جلوگیری میبھ نظر می. از شما محافظت کنند
.  شودھا و ھمچنین تأثیر بر غشای مخاطی رحم انجام میمخاط دھانھ رحم از طریق غیر قابل نفوذ شدن آن برای باکتریطریق تأثیر بر 

 . ھای مقاربتی، از کاندوم استفاده کنیدبسیار مھم است کھ برای حفاظت در برابر بیماری
 

 افتد؟در صورتی کھ بھ یک بیماری مقاربتی مبتال شوم، چھ اتفاقی می
. اید، باید با ماما یا پزشک خود تماس بگیریدکنید در ھنگام استفاده از حلقھ، بھ یک بیماری مقاربتی مبتال شدهورتی کھ فکر میدر ص

 . تا قبل از مالقات با ماما یا پزشک خود، باید از رابطھ جنسی خودداری کنید
 

 اده کنم؟توانم از حلقھ استفدر صورتی کھ تاکنون فرزندی نداشتھ باشم، آیا می
استفاده از . شوداند، توصیھ میھای مسی و ھورمونی برای زنان جوان از جملھ کسانی کھ ھرگز سابقھ بارداری نداشتھاستفاده از حلقھ

تواند یک محدود شده است، اما استفاده از حلقھ بر اساس انتخاب شخصی، می) نوجوان(حلقھ در حال حاضر برای دختران خیلی جوان 
 . جایگزین باشدراه 

 
 استفاده کنم؟ Kyleenaتوانم از آیا در دوران شیردھی، می        

دارای  Kyleena. کند و برای استفاده در دوران شیردھی، کامالً مناسب استدوز پایینی از پروژستین را ترشح می Kyleena. بلھ           
 . گونھ تأثیر منفی بر کودک بھ اثبات نرسیده استمقدار آن بسیار اندک است و ھیچشود، اما پروژستین وارد شیر مادر می. باشداستروژن نمی

 
 توانم از حلقھ استفاده کنم؟ھا میآیا در فاصلھ بین زایمان

تواند بھ شکل ایمن از ھفتھ از زایمان، وجود ندارد، پس از آن حلقھ می 6بلھ، اما امکان قرار دادن حلقھ قبل از سپری شدن حداقل 
 . توانید برای باردار شدن اقدام کنیدبھ محض برداشتن حلقھ توسط ماما یا پزشک شما، می. داری پیشگیری نمایدبار

 
 آیا در ھنگامی کھ حلقھ دارم، ممکن است باردار شوم؟

استفاده از حلقھ در صورتی کھ ھنگام . خطر باردار شدن در ھنگام استفاده از حلقھ، بسیار پایین، اما بھ ھر حال امکانپذیر است
در صورتی کھ آنگونھ کھ انتظار دارید، . ھورمونی، بھ ھیچ عنوان قاعدگی نداشتھ باشید، معموالً بھ معنای باردار بودن شما نیست

مستقیماً با باید ) ھااز قبیل تھوع، خستگی، تورم سینھ(تواند نشانگر بارداری باشد را دارا ھستید قاعدگی ندارید و سایر عالیمی کھ می
ھای زیر عالیم و نشانھ. در صورتی کھ باردار شوید، خطر بارداری خارج از رحم وجود دارد. ماما یا پزشک خود تماس بگیرید

 : دھنده بارداری خارج از رحم باشندتوانند نشانمی
 . شویدقاعدگی شما متوقف شده ولی بھ طور ناگھانی دچار خونریزی مداوم و دردھای شکمی می •
 . ساس درد شدید یا مداوم در قسمت تحتانی شکماح •
 . خونریزی داشتن و احساس گیجی عالوه بر داشتن عالیم عادی بارداری •

 
 .در صورتی کھ ھر یک از عالیم باال را دارید، فوراً با ماما یا پزشک خود تماس بگیرید

 

 چھ ھستند؟ ®Kyleenaترین عوارض جانبی رایج
Kyleena کنندگان این تواند عوارض جانبی در پی داشتھ باشد اما ھمھ استفادهالت پزشکی، مینیز، مشابھ تمام محصو

شامل ) افتندمورد یا بیشتر اتفاق می 1زن، در  10کھ از ھر (عوارض جانبی بسیار شایع . عوارض را تجربھ نخواھند کرد
ھای سردرد، درد در ناحیھ شکم یا لگن، آکنھ یا پوست چرب، تغییر در الگوی قاعدگی، کیست در تخمدان، التھاب در اندام

 . شودمی )ولووواژینیت(تناسلی بیرونی یا واژن 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 . کنیداستفاده می ®Kyleenaدر ھنگام مشاوره با پزشک، ھمیشھ بھ او اطالع دھید کھ از 

Kyleena® ،گرم لونورژسترلمیلی 19.5، دستگاه داخل رحمی 

پوست چرب و تغییر در الگوی / لگنی، آکنھ/ سردرد، درد شکمی: عوارض جانبی. پیشگیری از بارداری: موارد مصرف
باید با احتیاط استفاده شود و در صورت وجود یا وقوع ھر یک از شرایط زیر برای  Kyleena: احتیاط/ ھشدار. قاعدگی

سردردھای خیلی شدید، میگرن کانونی ھمراه با کاھش نامتقارن : اولین بار، پس از مشاوره با متخصص باید برداشتھ شود
ھا را دارند باید با عالیم، نشانھ Kyleenaزنانی کھ قصد استفاده از . بینایی، زردی، فشار خون باال، سکتھ یا آنفارکتوس قلبی

، Fass.seقبل از تجویز، لطفاً خالصھ مشخصات محصول را در سایت . و خطرات بارداری خارج از رحم آشنا شوند
 www.fass.se SPCو قیمت، بھ سایت برای اطالع از جزئیات  .Rx. مطالعھ نمایید G02BA03دستگاه پیشگیری از بارداری 

 . مراجعھ کنید 2019-04-29
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