
 

 

  

PERSISKA/ فارسي 
 

 برایتان تجویز شده است  Mirenaبرای شما کھ 

 بروشور اطالعات بستھ را با دقت مطالعھ کنید 

  

  

 

 شتھ مى شود و اذگ لونوا وسیلھ ى باردارى است كھ در رحم كار
ى  پالستیک  دستگاه یک رد. لونوا ازگذاھورمونھا تأثیرمى  بر

تشكیل یافتھ تا با ساختار رحم مناسب باشد. در ضلع   T بشكل
شتھ شده است كھ  گذا سولى كارپ ى كپالستیک  دستگاهعمودى این 

لى اتیلن است و داراى دو پ ھورمون ترشح مى كند، جنس آن از
 :کپسولى باشد. ماده ى كارآى داخل منخ برداشت 

وكسان  یل س   متیل دى    پلی   دیگر ماً ده ى    میلی گرم.   52سترل  گ نور و ل 
(Polydimetylsiloxan)   

ى است كھ در بسیارى وسایل  گ ھورمون زرد رن   لونورگسترل 
پس از قرار گرفتن وسیلھ در   ر نیز بكار مى رود. گ باردارى دی 

 24میکروگرم در ھر  15جای درست خود درون رحم، مقدار 
 .  ساعت بھ مدت شش سال آزاد می شود

 ى دارد: گ ند عامل بست چ اده از لونوا بھ  ف میزان باالى اطمینان است 

كھ توسط لونوا ترشح مى شود مانع    لونورگسترول ھورمون   •
 وستھ ى مخاطى رحم مى شود.  پ فعالیت  

ى موضعى روى مى  ش وستھ ى مخاطى رحم واكن پ   ین در چن ھم  •
ونھ  گ ھر   د دھد. این واكنش شبیھ واكنشى است كھ بھ سبب كاربر 

 .  می آید بوجود  دیگر  وش  پ بارداى رحم    وسیلھ ضد 
مانع عبور    داده و ردنھ ى رحم تغییر ماھیت  گ   مخاط مترشح از  •

 ود. ش اتوزویید مى  پرم اس 
اما تاثیر   ردد،گار اختالل چاھى ممكن است دگدن تخم شآزاد  •

 این ماده بر تعادل ھورمونى بدن بسیار ضعیف است. 

 عوارض 
جلوگیری از بارداری تا شش سال، قاعدگی شدید بدون علت  

فیزیولوژیکی، و محافظت در برابر رشد غشای مخاطی در زنان  
 . تحت درمان با استروژن برای یائسگی تا پنج سال

 م ئعال
در  یکانگى بدون دلیل ارگعدم باردارى وخونریزى شدید قاعد

موارد زیر باید از كاربرد لونوا برھیز نمود. در صورت عفونت 
ونھ رحم، خونریزى غیرعادى  گتناسلى، تغییرات بیمار عضو

یدایش  پ انس كبد یا ژبیمارى ارو تغییر شكل رحم، شده،نبررسى 
دن خون، نباید از شونھ ى لختھ گرایش بیمارگكبد و  غده در
كرد. استفادهلونوا 

 توجھ 
 آبستن بودن یا عفونتِ  تیشتن لونوا بایساذگ یش از كارپ

رفتھ وامكان آن كامأل كنار گى قرار گمورد رسید رحم
 ود. ش شتھگذا

 س زدنپ
زده شود، بدون اینكھ شخص   س ازپممكن است لونوا از بدن 

متوجھ شود. خارج شدن بخشى یا ھمھ ى لونوا از بدن، خود را  
بھ صورت افزایش خونریزى عادت ماھانھ نشان مى دھد. در  

خود یا قابلھ تماس  کبا بزش  گدرنیستى بیاین صورت با
 آبستنى ناخواستھ وجود دارد.  یرید، زیرا كھ خطرگ ب

 ىگراخ شدسو
رى لونوا ممكن  گذاه در رابطھ با كارژكمیاب بوی در موارد بسیار

شود كھ در این   خاست دیواره رحم شكاف بردارد یا سورا
 بدن درآورد.  صورت بایستى لونوا را از

 ندمرض ق
وا ممكن است حساسیت بدن نسبت بھ نباوجود یائین بودن دز لو

یرد. مبتالیان بھ مرض قند بایستى گلوكز تحت تاثیر قرار گ
 . غلظت قند خون خود را بطور مرتب كنترل كنند



 
 

 تغییرات عادت ماھانھ 
وى خونریزى عادت ماھانھ  گ ال   از لونوا باعث تغییر   استفاده 

ردد. در طول سھ ماه نخست خونریزى بین عادتھاى  گ مى  
  كم و   اغلب بھ مقدار رایج است. خونریزى ھا    ماھانھ بسیار 

اما خونریزى ھاى شدید نیز    ، بصورت ترشح روى مى دھد 
ام  گ ممكن است روى دھد. زنھاى كھ از ھمان اول، ھن 

  ، عادتھاى ماھانھ خود مشكل خونریزى شدید داشتھ اند 
یادى  ز ماه نخست روزھاى    ۶تا    ۴معموال در طول  

 ى خواھند داشت. ف خونریزى ھاى خفی 
موضعى ھورمون رحم، غشاء مخاطى  بھ سبب تغییر 

این امر   فعالیت باز مى ایستد و  ذرا از گ رحم بطور
بطورى كھ   ،ى مى شود گزى قاعد یموجب كاھش خونر

خونریزى نمى كنند. برغم این   شمارى از زنھا اصالً 
موضوع تخمدانھا بھ كار خود ادامھ مى دھند وتعادل  

 ھورمونى بدن نیزعادى مى ماند. 

ھفتھ باید با    ۸تا    ۶نداشتن خونریزى درمدت  درصورت  
ستن  ب امكان آ   رفت و گ باردارى تماس    یرى از گ یش پ   مركز 

اسخ مى  پ بودن را كنترل كرد. در صورت منفى بودن  
اینكھ    مشروط بر   ، لونوا ادامھ دھید   از   استفاده توانید بھ  
 . تنید كنید آبس   ى باعث نشود كھ فكر دیگر عوارض  

در صورت داشتن خونریزى شدید و نامرتب یس از  

  از بارداری ى  پیشگیر ماه نخست با مركز    ۶تا    ۳كذشت  
  ى از پیشگیر یرید و در مورد تغییر احتمالى روش  گ تماس ب 

آنھا بخواھید تا دالیل    از   كنید و گفتگو  باردارى با آنھا  
 ى قرار دھید. رسیدگ این ناراحتى را مورد    دیگر احتمالى  

 باردادى 
ضعیف است.    لونوا بسیار   از   استفاده دارى برغم  ر با   خطر 

لونوا باید    از   استفاده ستن شدن با وجود  ب درصورت آ 
آنجا    . (از بگیرید تماس    ابلھ ى خود ق   یا   پزشک   با   بیدرنگ 

شدن برغم بودن لونوا در رحم بسیار نایاب است،    آبستن كھ  
 . تاثیرات احتمالى ھورمونھا بر جنین شناختھ شده نیست) 

 شیردھى 

نقدر كم است كھ  آ ن  آ   ود اما مقدار ش مى    مادر   یر ش لونوا وارد  
 یرخوار وجود ندارد. ش ن بر نوزاد  آ رى  گذا تاثیر   احتماًال 

 گر داروھاى دی 
مى كنند،    استفاده   دیگر كسانى كھ مرتب از داروھاى  

یا قابلھ ى    پزشک وھاى مصرفى خود را بھ  ر بایستى نام دا 
تأثیر لونوا    قدرت ویند. برخى از داروھا ممكن است  گ خود ب 

را مختل كنند 

را از اپ    MinSpiral  شن ی ک ی تواند خوب باشد. اپل   ی م   تان ی ز ی خونر   رات یی نحوه تغ   دن ی د   ی برا   ی قاعدگ   م ی پر کردن تقو   
خود را    ی ز ی و خونر   د ی کن   ی را پر م   ی تال ی ج ی روز شمار د   ک ی   شن، ی ک ی اپل   ن ی . در ا د ی دانلود کن   د ی توان   ی م   ی گوگل پل   ا ی استور  

شود.    ی شما در شش ماه بعد بھ شما ارائھ م   ی آت   ی ز ی خونر   ی از نما   ی ن ی ب   ش ی . بعد از آن، پ د ی دھ   ی در سھ ماه اول گزارش م 
 است.   6666  شن ی ک ی کند. کد ورود بھ اپل   ی م   ی ادآور ی را بھ شما    رالتان ی اسپ   ض ی زمان تعو   شن ی ک ی اپل   ن ی ا   ن ی ھمچن 

 
 رحم داراى لونوا 

 
 رحم بدون لونوا 

 

 شکل تغییر یافتھ ی خونریزی 
 پس از شش  ما بین سھ تا شش ماه  تا سھ ماه 

 
 
 



 
 

 پی گیری 
خص براى معاینھ  ش رى لونوا  گذا س از كار پ معموال سھ ماه  
نھا با  آ تناوب    ود. تعداد معاینھ ھا و ش فراخوانده مى  

 ردد. گ یا قابلھ تعیین مى    پزشک ھمفكرى  

 د ر كا رب 
كھ مى خواھند براحتى از باردارى    یی تقریبا ھمھ ى زنھا 

كنند.    استفاده كنند، مى توانند از لونوا    پیشگیری ناخواستھ  
در رحم    قاعدگی غاز  آ   س از پ   لونوا را مى توان ھفت روز 

تن وسیلھ ى ضد  ش لونوا یا بردا تعویض  ت.  ش گذا كار  
زینى آن با لونوا را مى توان  یگ و جا   دیگر باردارى مطمئن  

تا آغاز    قاعدگی   در طول تمام سیكل ماھانھ (اولین روز 
نج سال باید لونوا را  پ   س از پ بعدى) انجام داد.    قاعدگی 

رحم از باردارى    عوض كرد. بمحض قراردادن لونوا در 
زمان كھ بخواھید مى    ود. لونوا را ھر ش یرى مى  گ جلو 

ر  گ ید كھ ا ش تھ با ش توانید از رحم در بیاورید، اما بخاطر دا 
ین  گز ر جای یگ لونوا توسط وسیلھ ى ضدباردارى مطمئن د 

 خطرباردارى وجود دارد. نشود  

 
 عوارض جانبى 
ذرا  گ لونوا خفیف و    از   استفاده   ى از ش عوارض جانبى نا 

مى باشند:    یر ز   ھستند. عادى ترین عوارض جانبى بقرار 
ان  گ كنند   استفاده   ز ا   % 30  دن خونریزى نزد ش مختل  

ورت خونریزھاى  ص ب   ده است و معموًال ش زارش داده  گ 
  ۳دن  ش رى  پ س از س پ   معموًال مى كند.    بروز پیگیر    خفیف و 

  زى ھا كاھش مى یابد و ی ماه ھم تعداد وھم مقدار خونز   ۶تا  
 ود. ش قطع مى    درصد زنھا كامًال   20- 10نزد  

 

از لونوا    استفاده ى ممكن است بھ سبب  دیگر عوارض جنبى  
دن ھورمونھاى بدن مى  ش ى از مختل  ش كنند اغلب نا   بروز 

است موجب سردرد، جوش صورت، انقباض  ممكن    د و ش با 
ى، تغییر وزن، حالت تھوع،  گ عضلھ ھاى سینھ، افسرد 

ود. از عوارض جنبى كمیاب  ش كمر    ح و درد رحم و ش تر 
ا، عرق  پ دن  ش كاھش میل جنسى، مودار    مى توان از 

دن موى سر نام برد. این خطر  ش رب  چ   كردن، ریزش و 
ود، اما  ش ھاى تخمدانھا ایجاد    ت نیز موجود است كھ كیس 

بین مى روند. در موارد    مرور زمان از   ھا بھ   ت این كیس 
 : بگیرید ى از باردارى تماس  پیشگیر یر با مركز  ز 

 . دیگر ى  پزشک تن مشكالت  ش در صورت دا  •

اكر فكر مى كنید كھ لونوا بخوبى در جاى خود قرار   •
 رفتھ است. گ ن 

 ده اید. ش حنانحھ فكر مى كنید كھ آبستن   •

ح غیر  ش شدید، تب یا تر كم درد  ش تن  ش در صورت دا  •
 رن یا گ بیھ می ش عادى، سردردھاى  

 ردى. ز دید، فشار خون باال و  ش سردردھاى  

در صورت تغییر شكل خونریزى بطوریكھ خونریزى   •
وند یا اینكھ  ش ھان شدید یا دوباره دراز مدت  گ ھا نا 
یا در صورت قطع    ود و ش ى ھمراه با درد  گ قاعد 

 خونریزى. 

 دیگر نكات  
ود. كسانى كھ از  ش ى  م تى توصیھ  ش بھدا   نوار   از   استفاده 

وردن  آ ام در گ مى كنند باید مواظب باشند ھن   استفاده   پونگ تام 
نیاورند. براى    تباه لونوا را نیز ھمراه آن در ش ا   پونگ تام 

دارد یا نھ    یا لونوا سرجاى خود قرار آ كنترل كردن اینكھ  
كرد و نخ    ن فرو ژ ت خود را بھ درون وا گش مى توان ان 

ردنھ ى رحم لمس كرد. درصورت حس  گ   در ھاى لونوا را  
باردارى    پیشگیری   نكردن نخ ھاى لونوا بایستى با مركز 

 . را كنترل كنند   نھا این امر آ رفت تا  گ تماس  

 

 



®Mirena ‘ساعت   24  میلی گرم/ 20ھورمون لوونورژسرتول  رحم، .دى داخل وآ.ی 
:بىنعوارض جان. ژبا اوسترو درمان جایگزینیطى  اندومتریالستى ھیپرپر برابر محافظت د. نامشخصھاى   خونریزیبارداوى.    ضدویز: جعلت ت

 بین مى روند.  از ماه مصرف چند از  سپ  اغلب خفیف بوده و اھی  ناراحت . اینناھنجارانھاى ھو خونریزى  آکنھ  ھورمونی، رد، تغییرات  درس

Mirenaساعت  24م در گرمیكرو 20سترل ژ ®، درج داخل رحمى، لوونور 
ایدیوپاتیک و محافظت در برابر ھیپرپالزی آندومتر در طول درمان مستمر جایگزینی استروژن، تا پنج منوراژی   جلوگیری از بارداری تا شش سال. موارد مصرف:

ھشدارھا    عوارض جانبی اغلب خفیف ھستند و پس از چند ماه استفاده از بین می روند. سردرد، تغییر در خلق و خو، آکنھ و اختالالت خونریزی. عوارض جانبی:.  سال
ھر یک از ناراحتی ھای زیر برای شما پیش آید، با پزشک   Mirenaھر یک از ناراحتی ھای زیر را دارید یا اگر برای اولین بار ھنگام استفاده از  اگر   موارد احتیاط:  /
در صورت   میوکارد.  ماما تماس بگیرید: سردرد بسیار شدید، میگرن کانونی ھمراه با کاھش بینایی نامتقارن، زردی، فشار خون باال، سکتھ مغزی یا انفارکتوس   /

استفاده کنند، باید از نشانھ ھا و عالئم و نیز خطر بارداری   Mirenaزنانی کھ در نظر دارند از   باید در نظر گرفتھ شود.  Mirenaتشخیص سرطان پستان، برداشتن  
در صورت   ا نوسانات در خلق و خو را گزارش کرده اند.بعضی از زنانی کھ از روش ھای جلوگیری ھورمونی استفاده می کنند افسردگی ی خارج از رحم آگاه شوند.

PP .بروشور اطالعات بستھ را با دقت مطالعھ کنید وجود تغییرات در خلق وخو، با ماما یا پزشک تماس بگیرید.
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Datum/ تاریخ 

 /Kontaktpersonشخص رابط

 /Telتلفن

 /Återbesökمراجعھ ی بعدی

 ھنگام مراجعھ کارت را ھمراه داشتھ باشید


