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اطالعات درباره

 NovaTچیست؟

 NovaTیک مارپیچ مسی (الیی رحم) می باشد که از پالستیک که به بافت بدن
آسیب منی رساند (پلی اتیلین) و همچنین از سیم های مسی دارای مغزی نقره ای
ساخته شده است (مساحت کل  380میلی مرت) در سمت پائین این مارپیچ سیم
های خروجی/سیم های کنرتل (پلی اتیلین) قرار گرفته است NovaT .وابسته به نسل
جدید مارپیچ های -مسی با مساحت بزرگرت مسی می باشد و این باعث می شود که
آن در مقابل بارداری های ناخواسته مطمئنرت باشد.

 NovaTچگونه کار می کند؟

این مارپیچ بصورت حملی از طریق جلوگیری از بارداری عمل می کند NovaT .بر
روی اسپرم ،ختم و همچنین جماری راهنمای ختم تاثیر می گذارد NovaT .برای مدت
استفاده پنج سال تائید شده است.

 NovaTچقدر مطمئن می باشد؟

 NovaTوابسته به نسل جدید مارپیچ های مسی با سطح بزرگرت مسی می باشد و آن
یکی از مطمئنرتین وسائل جلوگیری از بارداری می باشد .یک بررسی بزرگ با NovaT
نشان داده است که خطر باردار شدن پس از یک سال استفاده ،یک در  200می باشد،
این در عمل با اطمینان استفاده از قرص های ضد بارداری برابر می باشد .این مارپیچ
یک حفاظ مطمئن را مستقیما پس از وارد کردن (نصب کردن) ارائه کرده و زمانی که
این مارپیچ از رحم خارج می شود ،شما می توانید دوباره باردار شوید NovaT .در مقابل
بیماری مقاربتی هیچگونه حفاظتی ارائه منی کند و برای همین این مناسب می باشد که
در هنگام مالقات با یک شریک جدید از کندوم استفاده شود .اگر شما با این حال که
دارای مارپیچ می باشید ،باردار شوید ،این مارپیچ را می توان خارج کرد و بارداری را
ادامه داد ،این در صورتی است که شما می خواهید بارداری خود را نگاه دارید.

چه شخصی می تواند از  NovaTاستفاده کند؟

 NovaTیک وسیله مطمئن برای جلوگیری از بارداری بوده و برای اکثر خامن ها
سفارش می شود .به دلیل اینکه  NovaTدارای هرمون منی باشد ،آن یک روش خوب
برای آنهایی که منی توانند و یا منی خواهند از وسائل جلوگیری از بارداری دارای
هرمون استفاده کنند ،می باشد.

چه شخصی نباید از  NovaTاستفاده کند؟

در بعضی از موارد این مارپیچ مسی نباید استفاد شود:
• اطالع داشنت از بارداری و شک داشنت به بارداری
• در هنگام باال بودن خطر برای عفونت های خمتلف بر روی آلت تناسلی زن
• عفونت بر روی آلت تناسلی زن در ظرف سه ما پس از زایمان یا سقط جنین
• خونریزی در آلت تناسلی زن و زمانی که دلیل خونریزی مشخص منی باشد
مقادیر زیاد قاعدگی زنان ،کمبود آهن یا گرفتگی عضالت (میوم) در آلت تناسلی زن
می تواند دالیلی باشند که در آجنا مارپیچ مسی نباید استفاده شود.

چه زمانی این عمل گذاشنت اجنام می شود؟
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عمل گذاشنت این مارپیچ مسی بتوسط ماما یا دکرت اجنام می شود .این عمل در
هرزمانی در هنگام قاعدگی زنانه اجنام می شود اما قاعدا آن یک هفته پس از قاعدگی
زنانه اجنام می شود تا مطمئن شد که شما باردار منی باشید .عمل گذاشنت معموال
بسیار ساده و بدون درد می باشد اما بعضی از خامن ها می توانند احساس درد و
سرگیجه کنند .اگر این سرگیجه و درد پس از نیم ساعت رفع نشد ،یک معاینه دیگر
اجنام می شود تا مطمئن شد که مارپیچ بصورت صحیح در حمل قرار گرفته است.
در هنگام عمل گذاشنت مارپیچ مسی سیم های کنرتل/خروجی ها بریده شده تا
شما بتوانید بعدا شخصا کنرتل کنید که مارپیچ در جای خود نشسته است .این سیم ها
را می توان بتوسط وارد کردن یک انگشت بصورت عمیق در داخل رحم احساس کرد.
این مناسب می باشد که برای مثال پس از هر قاعدگی زنانه این سیم ها را کنرتل کرد.
سیم های مارپیچ خیلی به ندرت یک احساس اذیت به مرد یا زن در هنگام نزدیکی ارائه
می کنند .این بسیار غیر عادی می باشد که این مارپیچ از جای خود خارج شود اما اگر
شما شک دارید که آن خارج شده است ،شما باید با ماما یا با دکرت خود متاس حاصل
کنید .چند روز پس از وارد کردن مارپیچ شما باید جبای آبتنی ،دوش بگیرید.
www.femalelife.se

من چه اثرات فرعی پس از وارد کردن مارپیچ مسی را
می توامن احساس کنم؟

در بعضی موارد دردهای همانند با درد قاعدگی زنانه و خون ریزی های کوچک می
توانند در هفته های اول پس از وارد کردن مارپیچ مسی خطور کنند .معموال این
ناراحتی ها بصورت کوتاه مدت می باشند .اگر این ناراحتی ها ادامه یافتند و یا
بیشرت شدند ،با ماما و یا متخصص بیماری زنان متاس بگیرید.
در رابطه با عمل گذاشنت مارپیچ مسی خطر عفونت در رحم افزایش می یابد.
پس از آن این خطر بسیار کاهش می یابد.
قاعدگی های زنانه هم همچنین می توانند با استفاده از مارپیچ بیشرت شوند.

من از چه نوار بهداشتی و یا تنپونگ برای قاعدگی زنانه
می توامن استفاده کنم ؟

مستقیما پس از وارد کردن مارپیچ شما نباید از تنپونگ استفاده کنید .پس از مدتی
شما می توانید مثل همیشه از تنپونگ استفاده کنید .در هنگام تعویض تنپونگ این
سفارش می شود که شما کنرتل کنید که سیم های خروجی به تنپونگ گیر نکرده
باشند .هرگز از تنپونگ بغیر از زمان قاعدگی زنانه استفاده نکنید.

اگر می خواهم که باردار شوم؟

با ماما یا متخصص بیماری زنان در زمانی که شما می خواهید مارپیچ را خارج کنید،
متاس بگیرید.
احتماالت باردار شدن مستقیما پس از خارج شدن  NovaTباز خواهند گشت.

در چه زمانی من باید با ماما /دکرت متاس بگیریم؟

کنرتل های مداوم و مشورت با ماما یا دکرت سفارش می شود .اگر یک یا چندین
نشانه زیر را احساس کردید ،به سرعت با ماما /دکرت متاس بگیرید:
• دردهای شکم شبیه به گرفتگی عضالت و احساس حاالت غش کردن
• اگر شما شک دارید که دچار عفونت شده اید .نشانه آن می تواند ،درد،
تب و افزایش خونریزی باشد
• قاعدگی زنانه دیر شده است و شما شک دارید که باردار باشید
• مارپیچ بصورت نیمه یا کامل خارج شده است ،یا اگر شما منی توانید سیم
های کنرتل/خروجی را در داخل رحم بیابید .در زمان خونریزی های شدید
و قاعدگی های زنانه که خونریزی به شدت می باشد .به خاطر داشته باشید
که زیاد شدن خونریزی درهنگام قاعدگی زنانه در زمان استفاده از مارپیچ
مسی معمولی می باشند.

برای اطالعات بیشرت درباره مارپیچ مسی و ،NovaT
از ماما و دکرت خود سئوال کنید.
شما همچنین می توانید برگه اطالعات در بسته بندی را مطالعه کنید.
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