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 Mirenaإلى من قامت باالشتراك في 

  من فضلِك اقرئي نشرة المعلومات بعنایة 

 

لیفونوفا مانع للحمل یؤثر على الھرمونات. حیث یتم وضعھ داخل  
  ، الرحم. یتكون لیفونوفا من اطار بالستیكي على شكل حرف ش
 ویوجد على الذراع العمودیة كبسولة الھرمونات. صنع اإلطار

 البالستیكي من البولیتیلین وزود بمقبضین خیطیین.

مللیجرام.   ٥ ۲المواد الفعالة في الكبسولة: لیفونورجستریل 
 أخرى: بولیدیمیثیل سیلوكسان.  مواد

 
ان لیفونورجستریل ھو ھرمون كریات صفراء یستعمل في 

د المانعة للحمل. یطلق الھرمون حرا في  العدید من الموا
  ستمكروجرام/للیوم ولمدة  15الرحم بكمیات محددة، 

 . سنوات على األقل
ان درجة األمان العالیة مع لیفونوفا تعتمد على عدد من  

 الحقائق المختلفة: 

لیفونورجستریل، • الصفراء  الكریات  ذي  الھرمون  الذي    ان 
من   حالة  یخلق  لیفونوفا  من  الرحم  یحرر  غشاء  في  الخمول 

 المخاطي.
التي   عالوة على ذلك یحدث لجمیع أنواع موانع الحمل •

تستخدم داخل الرحم رد فعل ممیز في الغشاء المخاطي  
 للرحم. 

الحیوانات   یغیر المخاط في عنق الرحم حالتھ ویعیق مرور •
 المنویة.

التأثیر    یتأثر بعض األحیان تحلل البویضة نوعما ولكن یكون •
 زن ھرمونات الجسم قلیل جدا. على توا

 یوصف في الحاالت التالیة:
الثقیل  الحمل لمدة تصل إلى ست سنوات، والحیض  وسیلة منع 
دون سبب فسیولوجي، والحمایة من نمو األغشیة الُمخاطیة لدى 
النقطاع  االستروجین  بھرمون  للعالج  یخضعن  الالئي  النساء 

 الطمث لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 االستعمالعدم 
یجب عدم وضع لیفونوفا داخل الرحم اذا كانت االعضاء التناسلیة 
مصابة بالتھابات أو تغیرات مرضیة في الرحم أو تغیر نزف غیر 
واضح أو تشوه في الرحم أو أمراض الكبد الطارئة أو أورام الكبد  
جلطات   تكون  مرضیة  نزعات  أو  الخثري  الورید  التھاب  أو 

 دمویة.

 رج االندفاع للخا
یمكن ان یندفع لیفونوفا خارج الرحم دون أن تشعر المرأة بذلك.  

جزئیاً یمكن مالحظة ذلك على    للخارج كلیاً أو اذا اندفع لیفونوفا
شكل زیادة في الدورات الشھریة. في حالة حصول مثل ھذا  

االمر یجب علیك االتصال مباشرة بالطبیب أو القابلة القانونیة. 
 تمتلكین حینھا حمایة ضد الحمل غیر المرغوب فیھ. كما انك ال 

 
 التثقب 

في حاالت نادرة جدا وقبل كل شيء عند ادخال لیفونوفا، قد  
یحدث اختراق في جدران الرحم. عند حدوث مثل ھذا االمر  

 یجب اخراج لیفونوفا. 

 السكري 
ان الجرعة المنخفضة من لیفونوفا قد تؤثر على القدرة على  

اذا كنت تعاني من السكري یجب مراقبة   احتمال الجلوكوز.
 تركیز السكر في الدم بانتظام.

 تغیر الحیض 
فقط ولكن   ان استعمال لیفونوفا یؤدي الى تغییر في نمط نزف دم

العادة الشھریة. اذ حدث النزف خالل   قد یحدث أیضا نزف قوي
اعتیادیاً.  االشھر الثالثة االولى بین اوقات العادة الشھریة یعد امرا  

فقط ولكن قد    وغالبا ما یكون ھذا النزف خفیف جدا بضع لطخات
 یحدث أیًضا نزف قوي. 

 



 

العادة  مشاكل  من  البدایة،  منذ  تعانین  اللواتي  للنساء  بالنسبة 
الشھریة الغزیرة بشكل غیر طبیعي، سوف یتعرضن بشكل عام 

 ). ٤-٦بكثرة خالل االشھر االولى(للعادة الشھریة الخفیفة 
وبسبب التأثیرات الھرمونیة الموضعیة في الرحم یتحول الغشاء 
المخاطي في الرحم الى حالة من الخمول تؤدي الى تقلیل كمیة 
الطمث مما یجعل قسم من النساء ال یتعرضن لنزف دموي اطالقا،  
الجسم   ھرمونات  وافراز  المبیض  أن  من  الرغم  على  وذلك 

 االخرى تعمل بشكل طبیعي. 
لمدة   الشھریة  العادة  لدیك  انقطعت  فیجب    ۸٦اذا  أسابیع 

فحص الحمل. اذا كان    إلجراءاالتصال بعیادة مواد منع الحمل  
الجواب سلبیا، واذا لم تكن ھناك اعراض تدعو للشك بانك حامل 

 فیمكنك االستمرار مع لیفونوفا. 
وغیر منتظم فیجب اذا كان الطمث بعد االشھر االولى غزیرا  

علیك االتصال بالعیادة الصحیة التي تتبعین لھا، لمناقشة احتمال 
تغییر طریقة منع الحمل ومن اجل تحدید اسباب ھذه المشكلة 

 الحمل 
حدت   واذا  جدا.  قلیلة  لیفونوفا  استخدام  عند  الحمل  مخاطر  ان 
مباشرة   تتصلي  ان  علیك  یجب  لیفونوفا  استعمال  اثناء  الحمل 

أ لیفونوفابطبیبك  بوجود  الحمل  (وألن  القانونیة  بالقابلة  في      و 
الرحم أمر نادر الحصول جداً، لھذا فان التأثیرات الھرمونیة على  

 الجنین غیر معروفة).

 الرضاعة 
ینتقل لیفونوفا من خالل حلیب االم ولكن بكمیات قلیلة جداً مما 

 یجعل تأثیراتھ على الطفل الرضیع أمر غیر محتمل.

 ىأدویة أخر
التي   األدویة  عن  القانونیة  القابلة  أو  طبیبك  اخبار  علیك  یجب 

لبعض   یكون  قد  منتظم.  بشكل  فاعلیة    التأثیرات تستعملینھا 
 لیفونوفا. 

 

 

 
 الرحم مع لیفونوفا 

 
 لیفونوفا  الرحم بدون

 

 التغییر في شكل نزف الدم 
 أشھر  ٦بعد   أشھر  ٦- ۳ أشھر   -  ۳صفر  

 
 

في   .Google play أو Appstore من  MinSpiral قد یكون من الجید ملء تقویم النزیف لمعرفة كیف یتغیر النزیف. قومي بتنزیل تطبیق
النزیف   التطبیق، تقومین بتعبئة مذكرات رقمیة وتُبلّغین عن نزیفِك خالل األشھر الثالثة األولى. ثم بعد ذلك، تحصلین على تنبؤ حول ملف تعریف 
بالدخول   المستقبلي الخاص بِك في األشھر الستة المقبلة. یقوم التطبیق أیضا بتذكریِك عندما یحین الوقت لتغییر اللولب الخاص بِك. الكود الخاص

 .6666للتطبیق ھو 

 



 الفحص والمتابعة 
أشھر من أدخال لیفونوفا  ۳استدعائك للفحص بعد عادة ما یتم 

مع   یتم تحدید عدد مرات الفحص واألوقات ما بینھا بالتشاور
 الطبیب/القابلة القانونیة.

 االستعمال 
یمكن ل لیفونوفا ان یستعمل من قبل اغلب النساء اللواتي یرغبن  

 باستعمال حمایة مریحة ضد الحمل غیر المرغوب فیھ. 
أیام بعد بدء العادة  ۷یوضع لیفونوفا داخل الرخم خالل 

من   لى لیفونوفاإالشھریة. ان التغییر من لیفونوفا أو التغییر 
مانع حمل آخر یمكن ان یتم خالل كامل الدورة الشھریة. كما 

 یجري تغییر لیفونوفا بعد خمس سنوات. 
بعد وضع لیفونوفا داخل الرحم یتم الحصول على مانع الحمل  

 الفعال مباشرة.

یمكن اخراج لیفونوفا عندما ترغبین. ولكن یجب علیك ان  
حمل آخر،   تعرفي بانھ في حالة عدم تعویض لیفونوفا بمانع

ستكون ھناك مخاطر حمل مباشرة.

 المضاعفات الجانبیة 
ان المضاعفات الجانبیة عند استعمال لیفونوفا طفیفة وتختفي من  

 تلقاء نفسھا.
قد تم تسجیل اضطرابات نزف دموي لدى  عوارض اعتیادیة: ل

من اللواتي یستعملن لیفونوفا. وتكون ھده  ۳۰ما یقارب 
أشھر   ٦۳االضطرابات على شكل نزف خفیف متردد. بعد 

۲۰۱۰متخفض أعداد أیام النزیف لتصبح طبیعیة. ولدى حوالي  
 من النساء یتوقف النزف بشكل كامل.

ان تحصل عند استعمال العوارض الجانبیة االخرى التي یمكن 
لیفونوفا غالبا ما تكون من النوع الھرموني. وقد یكون ھذا على  
شكل صداع، حب الشباب، انتفاخ الصدر، خمول عصبي، تغییر 

 األعضاء التناسلیة والظھر  يالم فآفي الوزن، غثیان، و
نخفاض الرغبة الجنسیة، زیادة في إفراز  اعوارض نادرة جدا:  
وشعر دھني. كما یوجد ھناك خطر ضئیل  العرق، تساقط الشعر 

لحدوث أكیاس داخل المبیض. إن مثل ھذه األكیاس تختفي 
 .بصورة طبیعیة بمرور الوقت

 (



 اتصلي بعیادة مواد منع الحمل التي تتبعین لھا:
 اذا كانت لدیك مشاكل طبیة أخرى. ۰
 موقعھ بشكل. اذا كان لدیك شك بأن لیفونوفا لم یوضع في ۰
 اذا كان لدیك شك بحدوث حمل. ۰
صداع  لدیك آالم في الورك، حرارة غیر طبیعیة،اذا كان   ۰

 نصفي أو صداع شدید، إرتفاع ضغط الدم وكذلك الیرقان. 
تكون كمیتھ أكثر    اذاحدثتغیرفینزف دم العادة الشھریة بحیث ۰

العادة  بآالم  االحساس  عند  أو  أطول  لفترة  ونزفھ  المعتاد  من 
الشھریة أو عند انقطاع نزف الدم بشكل كامل.

 رى تعلیمات اخ
من المفید استعمال الفوط الصحیة. أما اذا كنت تستعملین 

السدادات القطنیة (التامبونج) فإن علیك التعامل بحذر معھا عند 
 سحبھا خارجاً حتى ال تقومي بسحب لیفونوفا معھا. 

بامكانك التأكد من وجود لیفونوفا في مكانھ عن طریق اجراء  
ل اصبعك في المھبل حتى تتأكدي من وجود فحص بإدخا

 الخیوط في عنق الرحم. 

في حالة عدم احساسك بوجود الخیوط ینبغي االنصال بالعیادة  
 الصحیة التي تتبعین لھا 

Mirena ساعة 24مكروغ/ 20®، جھاز منع الحمل، اللیفونورغیستریل 

م بطانة الرحم أثناء العالج البدیل المستمر   دواعي االستعمال: منع الحمل لمدة ست سنوات غزارة الطمث مجھولة السبب والحمایة من تضخُّ
الصداع، وتغیرات المزاج، وحب الشباب، واضطرابات النزیف. غالبًا ما تكون اآلثار  األثر الجانبي: باإلستروجین، لمدة تصل إلى خمس سنوات. 

قومي باالتصال بالطبیب/القابلة إذا كان لدیِك أي من الحاالت التالیة أو   االحتیاطات: \التحذیرات في بعد بضعة أشھر من االستخدام. الجانبیة خفیفة وتخت 
: صداع شدید جًدا، صداع نصفي بؤري مع فقدان بصري غیر متماثل، یرقان، Mirenaإذا حدثْت أي من الحاالت التالیة ألول مرة عند استخدام  

. یجب إبالغ النساء  Mirenaط الدم، سكتة دماغیة أو احتشاء عضلة القلب. في حالة تشخیص سرطان الثدي، ینبغي النظر في انسحاب  ارتفاع ضغ
بالعالمات واألعراض باإلضافة إلى خطر الحمل خارج الرحم. أبلغْت بعض النساء اللواتي یستخدمن وسائل منع    Mirenaاللواتي یفكرن في تناول  

 . نیة عن االكتئاب أو تقلُّبات المزاج. في حالة تقلُّب المزاج، اتصلي بالقابلة أو الطبیب. من فضلِك اقرئي نشرة المعلومات بعنایةالحمل الھرمو
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