
 
 

 زانیاری نھخۆش
 ھیوادارین ئھم نامیلکھیھ بتوانێت وە�می پرسیار و سھرنجھکانت بداتھوە سھبارەت بھ               
              Kyleena .® 

 
Kyleena چیھ؟ ® 

Kyleena  ئامێرێکی پالستیکی نھرمی دۆستی  ® ئامێرێکی ناو منداڵدانھ کھ لھ کھپسولێکی ھۆرمۆن پێک دێت ھاوپێچی
پیتی   شێوە  ئامێرەکھ    Tشانھیی  و    28کراوە.  بھرین  ئامێرێکی   30ملم  بھکارھێنانی  بھ  منداڵدان  ناو  دەخرێتھ  درێژە  ملم 

 تێخھر. 
 

Kyleena ساڵیھ لھ بازاڕدا و ژەمھ دەرمانێکی کھمی پرۆجیستین (پرۆگیسترۆنی پێکھێنراو) لھخۆ  -5® بچووکترین کۆیلی
دەگرێت. مامان یان پزیشکھکھت دەیخاتھ ناو منداڵدانت، کھ بھرامبھر بھ دووگیانی نھویستراو دەتپارێزێت. سوپاس بۆ  

کاتژمێر)،   24مایکرۆگرام لھسھر  9ی ب�وکردنھوەی لھسھرخۆی ژەمھ دەرمانی کھمی لیڤۆنۆرگیستریل، پرۆجیستین (ڕێژە
ساڵ، پێویست ناکات بیر لھ ڕێگری کردن لھ دووگیان بوونی ڕۆژانھ، ھھفتانھ یان مانگانھ   5لھ ناو منداڵدان بۆ ماوەی  

 بکھیتھوە. 
 
 

Kyleena چۆن کار دەکات؟ ® 

لیڤۆنۆرگیستریل دەردەدات، پرۆجیستین، بھ  ® لھ شوێنی خۆی دەبێت لھ ناو منداڵدانتدا، بڕێکی کھمی Kyleenaکاتێک 
 ھێواشی و بھردەوامی، بھ سێ شێواز تۆ لھ دووگیانی دەپارێزێت. 

 
1. Kyleena .لینجی ملی ڕەحم زیاد دەکات، کھ جووڵھی سپێرم لھ کار دەخات ® 

 
2. Kyleenaکار دەکاتھ سھر گھشھی پھردەی لینجی ناو منداڵدان. پھردەکھ تھنکتر و ناچاالکتر دەبێت ® . 

 
سوودبھخش بۆ سپێرم لھ ناو منداڵدان و کھناڵی فالۆپ دروست دەکات.   -ئامێرەکھ ھھروەھا ژینگھیھکی نا .3

 جووڵھی سپێرم ڕێگری لێدەکرێت و پیتاندن ڕوو نادات. 
 
 

Kyleenaچھندە کاریگھرە؟ ® 
Kyleena دابین دەکات  99® یھکێکھ لھ کاریگھرترین شێوازەکانی ڕێگریکردن لھ دووگیانی کھ پاراستنی %

 ساڵ کار دەکات.  5® تا Kyleenaبھرامبھر دووگیانی لھو کاتھی دەخرێتھ ناو منداڵدان تا ئھو کاتھی دەردەھێنرێت. 
 

 فھرمانی ھۆرمۆنی پرۆجیسترۆن چیھ؟ 
ناوەوەی منداڵدان کار دەکات. پرۆجیستین دەردەداتھ ناو منداڵدان و تھنھا بڕێکی زۆر  ® لھ Kyleenaبھشێوەیھکی سھرەکی  

® کار  Kyleenaکھمی دەچێتھ ناو خوێن. لیڤۆنۆرگیستریل باوترین پرۆجیستینی بھکارھاتووە لھ حھبی ڕێگریکردن لھ دووگیانی. 
واتھ کھ بھرھھمھێنانی سروشتى ئۆیسترۆجین لھ ڕێگھی  ناکاتھ سھر دەرچوونی ھێلکھی ھێلکھدان لھ زۆرینھی ئافرەتاندا. ئھمھ 

®، سھیری خوارەوەی ئھم  Kyleenaھێلکھدانھوە دەبێت. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کاریگھریھ الوەکیھکانی بھکارھێنانی 
 نامیلکھیھ و ناو پاکێتھکھ بکھ. 

 
 

 ® بۆ چی بھکاردێن؟ Kyleenaداوە ھاوپێچکراوەکان لھگھڵ 
® بۆ مامان یان پزیشکھکھتن بۆ ڕاکێشانی ئامێرەکھ. مامان یان پزیشکھکھت پێت دەڵێت چۆن  Kyleenaھاوپێچکراوەکان لھگھڵ  داوە 

 ھھست دەکھیت کاتێک کھ داوەکان دەچنھ شوێنی خۆیان. 
نداڵدان، و پاراستنی  ® ھێشتا لھ شوێنی خۆیھتی لھ ناو مKyleenaبھ ھھستکردن بھ بوونی داوەکان، دەتوانیت ئھوە بپشکنیت کھ  



 کاریگھرت پێدەبھخشێت. ئھگھر پرسیاری ترت ھھیھ دەربارەی داوەکان، تکایھ قسھ لھگھڵ مامان یان پزیشکھکھت بکھ. 
 

Kyleena :بھکار مھھێنھ ئھگھر 
 دوو گیانیت (سھیری بھشی "دوو گیانی، شیردانی سروشتی و توانای دوو گیان بوون" بکھ)  •
منداڵدانت ھھیھ (بوونی نھخۆشی لھ ئھندامی زاوزێی مێینھ) یان بوونی دۆخی ھاوشێوەی دووبارە  ھھوکردنی ملی  •

 بووەوە. 
 بوونی ئامادەیی زیادە بۆ نھخۆشیھکان لھ ئھندامھکانی زاوزێ  •
 نھخۆشی لھ ئھندامی زاوزێی دەرەوە، بۆ نموونھ نھخۆشی لھ زێ یان مل  •
 منداڵ بوون، لھبارچوون یان لھباربردن لھ سێ مانگی ڕابردوودا پێشووتر ھھبوونی نھخۆشی لھ منداڵدان لھ دواى  •
 ھھبوونی گۆڕانکاری خانھی ملی منداڵدان •
 ھھبوونی شێرپھنجھ یان شێرپھنجھی گومانلێکراو لھ مل یان منداڵدان  •
 ھھبوونی وەرەم کھ ھھستیارە بۆ ھۆرمۆنھکانی پرۆجیستین بۆ گھشھ، بۆ نموونھ شێرپھنجھى مھمک  •
 ھربوونی ھۆکارنادیار لھ منداڵدانھھبوونی خوێن ب  •
ھھبوونی ھھر شێواندنێک لھ ملی یان منداڵدان، وەک مایۆماس (وەرەم لھ ماسولکھی منداڵدان) ئھگھر کار بکھنھ سھر   •

 بۆشایی منداڵدان
 ھھبوونی نھخۆشی جگھر یان وەرەمی جگھر  •
 دا باسکراوە).  6ھھستھوەری بۆ لیڤۆنۆرگیستریل یان ھھر ماددەیھکی تر (کھ لھ بھشی   •

 ® Kyleenaڕۆژەکانی سھرەتات لھگھڵ  

 ® دابنرێتھ ناوەوە Kyleenaزانیاری گرنگ کھ پێویستھ بیزانیت بھرلھوەی  
 

 ® دەخرێتھ ناوەوە؟ Kyleenaچۆن  
® وەربگریت، دەکرێت لھ سھردانی داھاتووت بۆ الی مامان یان پزیشکھکھت دابنرێت.  Kyleenaکاتێک بڕیار دەدەیت  

Kyleena  وەک بھشێک لھ پشکنینی نھخۆشی ئافرەتان بخرێتھ ژوورەوە بھ بھکارھێنانی لوولھی خستنھ ناوەوەی ®
 سم.  3-2® دەخرێتھ ناوەوە، داوەکان دەبڕدرێن بۆ درێژی Kyleenaگونجاو. کاتێک  

 
 ھ پێشبینی چی بکھم ڕاستھوخۆ لھ دواى خستنھ ناوەوە؟ پێویست 

زۆرینھی ئافرەتان بھ شێوەیھکی ڕێژەیی خستنھ ناوەوەکھ بھ شتێکی سادە ھھژمار دەکھن، بھ�م ھھندێکیان ڕەنگھ تووشی  
  کھمێک ژان و سھرسوڕان بکھن لھ کاتی خستنھ ناوەوەکھ. ئھگھر تووشی ژانێکی توند بوویت یان ئھگھر ژانھکھ کھم

 نھبوویھوە لھ دواى چھند ھھفتھیھکی کھم، پھیوەندی بھ مامان یان پزیشکھکھت بکھ. 
 

 ® ڕێگری لھ دووگیان بوون دەکات؟ Kyleenaچھندە بھ خێرایی 
ساڵ ڕێگری    5® بۆ ماوەی  Kyleena® دابنێیت، ئھوە  Kyleenaڕۆژ لھ دوای سووڕی مانگانانھت    7ئھگھر لھ ماوەی  

دووگیانی   لھ  ئھگھر  کاریگھر  بۆ  Kyleenaدەکات.  بھکاربێنھ  کۆندۆم  دابنرێت،  مانگانھت  تری سووڕی  کاتێکی  لھ ھھر   ®
 ڕۆژی یھکھم.  7پاراستنی زیاتر بۆ 

 
 ®. Kyleenaپێویست ناکات بیر لھ ڕێگری کردنی ڕۆژانھ، ھھفتانھ، یان مانگانھ لھ دووگیانی بکھیت لھگھڵ  



 ®Kyleenaیھکھمت لھگھڵ  مانگی 
 ® دابنرێتھ ناوەوە Kyleenaزانیاری گرنگ کھ پێویستھ بیزانیت بھرلھوەی  

 
 ئایا ھۆکاری تر ھھیھ کھ بۆچی پێویستھ پھیوەندى بھ مامان یان پزیشکھکھم بکھم؟ 

 پھیوەندی بھ مامان یان پزیشکھکھت بکھ ئھگھر یھکێک لھمانھی خوارەوە ڕوویدا: 

تووشی ژانی توند یان خوێن بھربوونی توند بوویت لھ دواى خستنھ ناوەوەکھ، یان ژان یان خوێن بھربوونھکھ بۆ   ·
 ھھفتھ بھردەوام بێت.  5زیاتر لھ 

 ھھستت کرد کھ دوو گیانیت. ·
 ژانھ سک، تا، یان دەرھاویشتھی ناسروشتی بھردەوامت ھھبوو  ·
 ناڕەحھتی دەکات لھکاتی سھرجێیدا.خۆت یان ھاوسھرەکھت ھھست بھ ژان و  ·
تووشی گۆڕانکاریھک دەبیت لھ شێوازی خوێن بھربوون (ھیچ یان کھمێک خوێن بھربوونت دەبێت، کھ دواتر لھ ناکاو   ·

 زۆر و بھردەوام دەبێت). 
تووشی کێشھی تری پزیشکی دەبیت (بۆ نموونھ، شھقیقھ/سھرئێشھی زۆر توند، کێشھی لھناکاوی بینین، زەردووىی،   ·

 ان پھستانی بھرزی خوێن. ی 
 
 
 

پێویستھ ئھم شتانھش بزانیت لھ کاتی  
 ®Kyleenaبھکارھێنانی 

Kyleena چۆن کار دەکاتھ سھر شێوازەکانی سووڕی مانگانھم؟  ئایا ®
 ھھموو مانگێک خوێن بھربوونی سووڕی مانگانھم دەبێت؟ 

سووڕی مانگانھت کھمتر دەبێت، لھ بواری خوێن بھربوون و ژمارەی ڕۆژەکان لھ مانگێکدا. دەکرێت تووشی خوێن 
®. ھھندێک ئافرەت ئھو کاتھی  Kyleenaمانگی یھکھم لھ دواى وەرگرتنی  6-3بھربوونی پچڕپچڕ یان کھم ببیت لھ 

ڕۆژێک خوێن   ھ�م ئھمھ بھ واتای ئھوە نیھ ھھموو تووشی خوێن بھربوونی درێژتر یان قورستر دەبیت لھم کاتھدا، ب 
بھربوونت ھھبێت. پێشنیاری ئھوە دەکھین تۆمارێکت ھھبێت لھ کاتی تووشی بوون بھ خوێن بھربوون، تا بتوانیت  

 باشترکردنی دواتر تێبینی بکھیت (ڕۆژژمێرێکی خوێن بھربوون ھھیھ کۆتایی ئھم نامیلکھیھ). 

کھت بکھ ئھگھر خوێن بھربوونھکھت بھردەوام بوو لھوەی لھ شێوەی ئاسایی قورستر بێت،  مامان یان پزیشکھ قسھ لھگھڵ  
 یان ئھگھر لھناکاو خوێن بھربوونھکھ لھ پێشووتر ڕۆژی زیاتر خایاند. 

®. ئھگھر ھیچ خوێن بھربوونێکت  Kyleenaھھندێک ئافرەت دەشێت ماوەکانیان بھ بھ تھواوی بوەستێت لھ کاتی بھکارھێنانی 
ھھفتھی ڕابردوو و نیگھرانیت دەربارەی دوو گیان بوون، پشکنینێکی دوو گیانی ئھنجام بدە. ئھگھر   6و لھ ماوەی نھبو

پشکنینھکھ نێگھتیڤ بوو، پێویست ناکات پشکنینی زیاتر بکھیت ئھگھر ھیچ نیشانھیھکی ترت نھبوو کھ ئاماژە بێت بۆ دووگیانی  
®، دووبارە  Kyleenaگھر سووڕی مانگانھت وەستا لھ کاتی بھکارھێنانی (وەک ھێڵنج، ماندوویی، مھمکی ھھ�وساو). ئھ

 ®. Kyleenaدەگھڕێتھوە لھ دوای دەرھێنانی 
 

 
 
 

 ® کار دەکاتھ سھر ژیانی سێکسیم؟ Kyleenaئایا 
  ® شوێنی خۆی لھ ناو منداڵدان دەگرێت، نھخۆت و نھ ھاوسھرەکھت ھھستی پێناکھن لھ کاتی سھرجێیKyleenaکاتێک 
 کردن.

 
 



 ®Kyleenaئایندەت لھگھڵ 
 ئایا پێویستھ تۆمارێکم ھھبێت بۆ شێوازەکانی خوێن بھربوونی سووڕی مانگانھم؟ 
بھھۆی ئھوەی ڕەنگھ تێبینی جیاوازیھک بکھیت لھ خوێنھاتنت، لھوانھیھ بیرۆکھیھکی باش بێت تۆمارێکت ھھبێت بۆ  

®. لھ کۆتایی ئھم  Kyleenaپزیشکھکھت بۆ ڕچھگرتنی ئھزموونت لھگھڵ  خوێنھاتنت بۆ یارمھتیدانت و مامان یان 
 نامیلکھیھدا ڕۆژژمێرێکی خوێنھاتنت دەست دەکھوێت. 

 
 چی دەبێت ئھگھر بڕیارمدا منداڵم ببێت؟ 

Kyleena  ساڵ، بھ�م دەتوانیت داوا لھ مامان یان پزیشکھکھت   5® پارێزگاری دەکات بھرامبھر دووگیان بوون بۆ ماوەی
®. زۆرینھی ئافرەتان  Kyleenaکھیت کھ ئامێرەکھ دەربھێنێت. دەتوانیت ھھوڵ بدەیت دوو گیان بیت لھ دوای دەرھێنانی ب 

ساڵدا سھرکھوتوو   1® لھ ماوەی Kyleenaلھ توێژینھوە کلینیکیھکان کھ ویستوویانھ دوو گیان بن لھ دوای دەرھێنانی 
 کھ حھبی ڕیگریکردن لھ دووگیانی بھکار ناھێنن.بوونھ، کھ ھھمان ڕێژەیھ بۆ ئھو ئافرەتانھش 

 
 

 ئھگھر دەتھوێت دوو گیان بیت  
باشھ لھ یادت بێت لھ کاتی پالندانان بۆ دوو   

 گیانی.
ڕۆژێک وەربگیرێت   مایکرۆگرام لھ فۆڵیک ئھسید لھ ھھموو  400ئاژانسی نیشتیمانی خۆراک لھ سوید پێشنیاری ئھوە دەکات 

ھھفتھی دووگیانیھکھ. ئھمھ بۆ ڕێگری کردنھ لھ فتقی بڕبڕەیی لھ   12ردن و بۆ ماوەی الیھنی یھکھم یھک مانگ بھرلھ دەستپێک
منداڵھکھ. ئاستی پێویستی فۆڵیک ئھسید گرنگھ لھ کۆی کاتی دووگیانی، بۆ پێکھاتنی خانھی خوێنی دایکھکھ و گھشھی کۆرپھلھکھ.  

)National Food Agency, Sweden 2018 .( 
 

 تیھکان دەربارەی کۆیلھکان پرسیارە گش
 ئا�ا دەتوانم سانئت بەکار�ێنم لە کائت هەبووئن ک��ل�ک؟

 بھڵێ، بھ�م ئاگاداربھ لھ کایت دەرھێنانی سانتیھکھ خۆت بھدوور بگریت لھ گرتنی داوە ھاوپێچکراوەکانی کۆیلھکھ. 
 

 ئا�ا دەتوانم هەرکات�ک بمەو�ت ک��لەکە دەر�ێنم؟
مامان یان پزیشکھکھت بکھیت کھ کۆیلھکھ دەربھێنێت، بھ�م لھ دوای دەرھێنانی تۆ چی پارێزراو نیت  بھڵێ دەتوانیت داوا لھ 

 بھرامبھر دووگیان بوون. 
 

 
 

 ئا�ا دەک��ت ک��ل�ک بکەو�تە خوارەوە؟ 
کۆیل دەکرێت بھشێکی یان ھھموو بکھوێتھ خوارەوە، بھ�م زۆر دەگمھنھ. ئھگھر ھھست دەکھیت ئاستی خوێنھاتنت وەک  

پێشووتری پێش دانانی کۆیلھکھی لێ ھاتۆتھوە، پێویستھ ئھوە بپشکنیت کھ بھ دروستی لھ شوێنی خۆیھتی لھ ناوی منداڵدانت.  
لھ دواى ئھوەی ئاسایی بوو، دەکرێت نیشانھیھک بێت کھ کۆیلھکھت   ئھگھر خوێنھاتنھکھت دەستی کرد بھ ناڕێك بوون 

بھشێکی کھوتووە. ئھگھر کۆیلھکھ بکھوێت، تۆ چی تر پارێزراو نابیت لھ دووگیان بوون. پێویستھ خۆت دوور بگریت لھ  
 سھرجێی کردن یان کۆندۆم بھکاربێنھ و ڕاوێژ لھگھڵ مامان یان پزیشکھکھت بکھ. 

 ات ک�شم ز�اد بکات؟ئا�ا ک��لەکە وا دەک
 نھ ھۆرمۆن و نھ کۆیلی مس نابنھ ھۆی زیاد بوونی کێش. 

 



 ئا�ا دەک��ت ببین�ت کامە جۆری ک��ل بەکارد�ت لەوکاتەی دەخ��تە ناو منداڵدان؟
ئێکس.   کارمھندانی چاودێری تھندروستی دەتوانن جیاوازی نێوان جۆرە جیاوازەکانی کۆیلت پێ بڵێن بھ بھکارھێنانی سۆنھر یان تیشکی

جیاوازی لھ نێوان کۆیلھکانی پرۆجیستین ئھوەیھ کھ ئھڵقھیھکی زیوی ھھیھ (ماددەی نیکڵی تێدا نیھ) لھسھر ئھڵقھ بچووکھکانی تر، و  
Kyleena  .(لھسھر کۆیلھکانی تری پرۆجیستین ڕەنگی قاوەییھ) داوی شینی ھھیھ 

 
 ئا�ا ک��لەکە ڕ�گری دەکات لە نەخۆش�ە س�کس�ە گوازراوەکان؟

نھخێر، کۆیلھکان بھکاردێن بۆ ڕێگری کردن لھ دووگیانی نھخوازراو و ھیچ پاراستنێک پێشکھش ناکھن لھ دژی نھخۆشیھ سێکسیھ  
. بھکارھێنانی کۆیلی ھۆرمۆنی لھوە دەچێت بڕێک لھ پاراستن پێشکھش بکات لھ دژی  AIDSو   HIVگوازراوەکان، بھلھخۆگرتنی  

لھ ڕێگھى کاریگھری سھر چینھ لینجھکھی ملی بێت، کھ بھکتریا ناتوانرێ لێی بچێتھ ژوورەوە،  سھرکھوتنی ھھندێک نھخۆشی، ڕەنگھ 
 و لھسھر پھردەی لینجی منداڵدانیش.  گرنگھ کھ کۆندۆم بھکاربێنیت بۆ پاراستن لھ دژی نھخۆشیھ سێکسیھ گوازراوەکان. 

 
 �� ڕوودەدات ئەگەر توو�ش نەخۆش�ە س�کس�ە گوازراوەکان بووم؟

ئھگھر ھھست دەکھیت تووشی نھخۆشیھ سێکسیھ گوازراوەکان بوویت لھ کاتی بھکارھێنانی کۆیلھکھ، پێویستھ پھیوەندی بھ مامان یان  
 پزیشکی خۆت بھیت. پێویستھ خۆت دوور بگریت لھ سھرجێی کردن تا ئھو کاتھی مامان یان پزیشکھکھت دەبینیت. 

 
 نەبوو ب�ت؟ ئا�ا دەتوانم ک��ل�ک بەکار�ێنم ئەگەر منداڵم

کۆیلی ھۆرمۆنی و مسیی پێشنیارکراون بۆ ئافرەتانی گھنج، بھلھخۆگرتنی ئھوانھی ھھرگیز دوو گیان نھبوونھ. ئھزموونی بھکارھێنانی 
کۆیل لھ کاتی ئێستا سنووردارە بۆ ئھوانھی زۆر گھنجن (ھھرزەکار)، بھ�م ھھبوونی کۆیل بھگوێرەی ھھلبژاردەی تاکھ کھسی دەکرێت  

 یھک بێت. جێگرەوە
 

          
بڕێکی زۆر کھمی پرۆجیستین دەردەدات و زۆر   Kyleenaبھکاربێنم کاتێک شیری خۆم دەدەمھ کۆرپھکھم؟           بھڵێ Kyleenaئایا دەتوانم   

 گونجاوە بۆ بھکارھێنانی لھ کاتی 
 شیردانی سروشتی.  ھیچ ماددەیکی ئۆیسترجینی تێدا نیھ.پرۆجیستین دەچێتھ ناو شیری مھمک،   

 بھ�م بڕەکھ زۆر کھمھ و ئھوە نھسھلمێنراوە کھ ھیچ کاریگھریھکی نێگھتیڤی لھسھر منداڵھکھ ھھبێت.      
 

 ئا�ا دەتوانم ک��ل�ک بەکار�ێنم لە نێوان لە دا�ک بوونەکان؟  
 ھھفتھ لھدوای لھ دایک بوون، لھ دوای ئھوەی   6ت کۆیلھکھ زووتر بێت لھ بھڵێ، بھ�م ناکرێ 

خۆپاراستنی سھالمھت پێشکھش دەکات. دەتوانیت ھھوڵ بدەیت دوو گیان بیتھوە ئھو کاتھی مامان یان پزیشکھکھت کۆیلھکھ   
 دەردەھێنێت.

 
 ئا�ا دەتوانم دوو گ�ان بم لە کائت بەکارهێنائن ک��ل؟ 

وون لھ کاتی بھکارھێنانی کۆیلھکھ زۆر کھمھ، بھ�م دەکرێت ڕوو بدات. ئھگھر تووشی خوێنی سووڕی مانگانھ  مھترسی دوو گیان ب 
بوویت لھکاتی ھھبوونی کۆیلی ھۆرمۆنی، ئھوە بھ مانای ئھوە نیھ کھ تۆ دوو گیان بیت. ئھگھر خوێنھاتنی سووڕی مانگانھت نھبوو  

دەکرێت ئاماژەی دووگیانی بن (وەک ھێڵنج، ماندوو بوون، ھھ�وسانی مھمک)،   بھ شێوەی چاوەڕوانکراو، و نیشانھکانی تریش کھ 
پێویستھ ڕاستھوخۆ پھیوەندی بھ مامان یان پزیشکھکھت بکھیت. ئھگھر دوو گیان بوویت، ئھوە مھترسی دوو گیان بوون لھ دەرەوەی  

 نداڵدان: منداڵدان ھھیھ. ئھم نیشانانھ دەکرێت ئاماژە بن بۆ دووگیانیھک لھ دەرەوەی م
 خوێنی بێنوێژىت وەستاوە و لھ ناکاو تووشی خوێنھاتنی بھردەوام و ژانھ سک ھاتوویت.  •
 ژانی توند یان بھردەوامت لھ خوارەوەی سکت ھھیھ.  •
 نیشانھی دووگیانی ئاساییت ھھیھ، بھ�م ھھروەھا خوێنھاتن و ھھستکردن بھ سھرسووڕان بکھیت.  •

 

؟Kyleenaالوەک�ەکائن باوت��ن کار�گەر�ە  ن  ® چنی
دەکرێت کاریگھری الوەکی ھھبێت، بھ�م ھھموو   Kyleenaھاوشێوەی گشت بھرھھمھ پزیشکیھکانی تر، 

ڕوو دەدات) ژانھسھر، ژانی   10لھ کۆی  1بھکارھێنھرەکان تووشیان نابن. کاریگھریھ الوەکیھ زۆر باوەکان ( کھ لھ 
ۆڕانکاری لھ شێوازەکانی خوێنھاتنی سووڕی مانگانھ، ھھوکردن لھ ئھندامی  سک و حھوز، پێستی زیپکھدار و چھور، گ

 زاوزێی دەرەکی یان زێ دەگرێتھوە. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

® بەکاردێن�ت هەر کات�ک ڕاو�ژکار�ت Kyleenaگشت كات�ك بە پ��شکەکت ئا�ادار بکەوە لەوەی 
 هەبوو. 

Kyleena® ® ،  درج  داخل  رحمی ، 5/19 میلی گرم  لوونورژسترول 
نشانھ :ضد تصور تا  5 سال .عوارض جانبی :سردرد  ، درد شکم  /لگن ، آکنھ  /پوست  روغنی و تغییر در الگوی  خونریزی .

ھشدارھا  /ھشدارھا :كیلینا باید با احتیاط استفاده شود  و  یا بعد از  مشورت با متخصص  ، اگر  ھر یك از  شرایط زیر وجود  دارد  یا 
برای اولین بار رخ می دھد ، مصرف كنید :سردرد  بسیار شدید ، زردی ، میگرن کانونی با افت دید نامتقارن ، فشار خون باال ، سکتھ 
مغزی یا حملھ  قلبی .زنانی کھ  قصد  دارند کایال را  تجربھ  کنند باید از عالئم و نشانھ  ھای سوراخ شدن و  ھمچنین خطر بارداری  خارج  
رحمی مطلع شوند .افسردگی و  افسردگی عوارض  جانبی شناختھ شده ای در  ھنگام استفاده از  داروھای ضد بارداری ھورمونی ھستند .

ً  خالصھ  در صورت  بروز  تغییر خلقی یا عالئم افسردگی  باید بھ خانمھا توصیھ شود با  پزشک  تماس بگیرند .قبل  از تجویز ، لطفا
 برای  کسب اطالعات  بیشتر و قیمت ،  بھ  .RX. F .بخوانید G02BA03 fass.se مشخصات محصول را در  داروی  ضد مفھوم 
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