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معلومات عن  

 
 ؟ NovaTما ھو 
NovaT    الضار باألنسجة (البولیثیلین)  غیر «حلزوني الشكل» مصنوع من البالستیك    سينحاھو لولب

توجد أسنان لولبیة  . ) 2مم  380وسلك من النحاس الخالص ذو مركز من الفضة (إجمالي مساحة السطح 
ضمن الجیل الجدید من اللوالب    NovaTبر  التحكم ق الجزء السفلي من اللولب. یعت/لإلزالة(البولیثیلین)  

 . المرغوب فیھ غیر ا ق منع الحمل جدً ، مما یجعلھ آمن  برأك سينحاالنحاسیة مع سطح 

 كیف یعمل  NovaT؟
  على كل من الحیوانات NovaTیعمل اللولب موضعیًا بشكل أساسي عن طریق منع التخصیب. یؤثر 

لالستخدام لمدة خمس  NovaT عبر أنبوب فالوب. وقد تم اعتمادالمنویة والبویضات وعلى مرورھما 
 . سنوات 

 آمن؟ NovaTإلى أي مدى یعتبر 
أكثر  من سطح نحاسي أكبر ویعتبر وھو ذو  اللوالب النحاسیة من إلى الجیل الجدید  NovaTینتمي 

أن احتمال حدوث الحمل ھو   NovaTعلى ؤھا كبرى تم إجرا دراسةوسائل عنم الحمل أمنًا. أوضحت 
الذي  مع مستوى األمان بشكل عملي متوافق یجعلھ ھو ما االستخدام، وة من لسنة واحد  200من واحد 

وعند إزالتھ یمكن أن مباشرة لك اللولب الحمایة بعد إدخالھ ة. یوفر الموحدالحمل حبوب منع توفر ه 
المعاشرة الجنسیة ولذا فمن عن طریق الحمایة ضد األمراض المنتقلة  NovaTیوفر یحدث الحمل. ال 

ترغبین في كنت جدید. إذا بشریك االجتماع حالة افة إلیھ في المالئم استخدام الواقیات الذكریة باإلض
 یكتمل الحمل.  حتى إخراجھ ب بج تركیب اللولب، في ھذه الحالة أثناء الحمل 

NovaT؟   لمن یُسمح باستخدام 
  NovaTإن  ننصح معظم النساء باستخدامھا. وحیثھو وسیلة منع الحمل التي یمكن أن   NovaTإن 

لذلك فھو وسیلة جیدة بالنسبة للنساء الالتي ال یقدرن على استخدام وسائل  ال یحتوي على أي ھرمونات،  
 الستخدامھا. أو غیر المستعداتمونیة حمل الھرالمنع 

من الذي ال ننصحھ باستخدام  NovaT؟  
 :في بعض الحاالت ال یجب استخدام اللولب النحاسي

 ث الحمل فعالً في حالة التأكد من أو الشك في حدو  •
 بالفعلإذا كانت ھناك مخاطر عالیة لتلوث الرحم، أو إذا كان ملوثًا  •
 تلوث الرحم في غضون ثالثة أشھر من الوالدة أو اإلجھاض •
 فًاوجود نزیف في المھبل ولم یكن السبب في ذلك معرو •

أسباب عدم السماح  في الرحم من ت (مایوما) قد یكون الطمث الشدید أو األنیمیا أو تورم العضال
 باستخدام اللولب النحاسي. 

 متى یتم إدخالھ؟
الشھریة، لكن رة الدو في أي وقت خالل  ؤه إجرایمكن ھو ما والقابلة أو الطبیب. عن طریق إدخالھ یتم 

عدم حدوث من الشھریة للتأكد رة الدوإجراء ذلك في األسبوع التالي النتھاء ب بج الدقة، من  للمزید 
اإلدخال بطریقة سھلة جًدا وغیر مؤلمة، لكن قد یشعر بعض النساء باأللم والغثیان.  عادةً ما یتم حمل. 

تركیب اللولب  من سریعًا للتحقق   فحًصاإجراء یتم في غضون نصف ساعة، عندئذ یختفي ذلك وإذا لم 
 .الصحیح بالشكل

حتى یمكنك بعد ذلك التأكد بنفسك من وجو د اللولب    یتم قطع أسنان اإلزالة/التحكم اللولبیة عند اإلزالة
 في مكانھ الصحیح. یمكنك تحسس األسنان اللولبیة بإصبعك بعد إدخالھ بعمق في المھبل عند عنق  

الرحم. من المالئم أن تقومي بفحص األسنان اللولبیة بعد كل دورة شھریة على سبیل المثال. نادًرا ما 
  موراألصة باللولب في إحساس الرجال أو النساء بالضیق أثناء الجماع. ومن  تتسبب األسنان اللولبیة الخا

العادیة جًدا أن یخرج اللولب، لكن إذا كنت مرتابة حیال ذلك فیجب علیك االتصال بالقابلة أو الطبیب.  
من ویجب علیك في األیام القلیلة األولى من بعد إدخال اللولب أن تقومي باالستحمام تحت الدش بدالً 

 االستحمام في حوض االستحمام. 

 

 

 

 استخدام اللولب؟ ما ھي األثار الجانبیة التي یمكن أن أشعر بھا عند 
في بعض الحاالت، یمكن أن تشعري ببعض اآلالم المشابھة آلالم الطمث وقد یحدث نزیف ضعیف في  
 األسابیع القلیلة األولى من إدخال اللولب. لكن عادة ما ال تدوم ھذه المشكالت طویالً. وفي حالة استمرار

 ت أو تفاقمھا، اتصلي بالقابلة أو بأخصائي النساء والتولید. المشكال
 ینخفض مستوى الخطورة تماًما.زائدة قلیالً لتلوث الرمح عند إدخال اللولب. لكن بعدئذ مخاطر توجد 

 عند استخدام اللولب  الطمث أثقل   وقد یكون

 ما ھي وسیلة الحمایة الصحیة التي یمكنني استخدامھا؟ 
استخدام أدوات وقف النزیف بعد اإلدخال مباشرة. وفیما بعد یمكنك استخدام أدوات وقف  ال یجب علیك 

النزیف كما ھو ُمعتاد تماًما. وعند تغییر أداة وقف النزیف یجب التحقق من عدم التصاق أسنان اإلزالة  
 اللولبیة بھا. ال تقبلي أبًدا على استخدام أدوات وقف النزیف إال في حالة الطمث. 

 لو كنت أرغب في حدوث حمل؟ ماذا 
 اتصلي بالقابلة أو بأخصائي النساء والتولید الخاص بك إذا كنت ترغبین في إزالة اللولب. 

 . NovaTترجع لك القدرة على الحمل بمجرد إزالة 

 متى یجب علي االتصال بالقابلة/الطبیب؟
ك. اتصلي بالقابلة أو  بإجراء الفحوصات المنتظمة بالتشاور مع القابلة أو الطبیب الخاص بیوصى 
 الخاص بك مباشرة في حالة حدوث أي من األعراض التالیة: الطبیب

 ام البطن الشبیھة بالمغص ونوبات اإلغماء •
 إذا كنت تشكین في حدوث تلوث . یمكن أن تتمثل األعراض في األلم والحمى واإلخراج الزائد  •
 إذا تأخرت الدورة الشھریة وكنت تشكین في حدوث حمل  •
حالة خروج اللولب بشكل كلي أو جزئي أو إذا لم تتمكني من العثور على أسنان اإلزالة/التحكم  في  •

اللولبیة في المھبل. إذا كان دم الطمث غزیًرا وتغیرت دورتك الشھریة بشكل جذري، لكن تذكري  
 أ ن حاالت غزارة دم الطمث تعتبر شائعة مع استخدام اللوالب النحاسیة. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
380 Nova-T 2مم 380نحاسي  منع الحمل، لولب، جھاز 

فترة الحیض ویمكن مراقبة ذلك خالل األسابیع آلالم  منع الحمل. األثار الجانبیة: یمكن أن تحدث أالم مشابھة    : االستعمالدواعي  
 القلیلة األولى بعد وضع الجھاز. نزیف حاد خالل فترة الحیض. 

خشیة اإلصابة بالتھابات الجھاز التناسلي، إصابة   أو  الشك في حدوثھ، في حالة اإلصابة  أو  وجود حمل  :االستعمالدواعي عدم  
بالتھابات خالل الثالثة أشھر التالیة للوضع أو اإلجھاض، نزیف المھبل مع عدم معرفة السبب. یمكن أن یكون النزیف الحاد    الرحم

في الرحم أسبابا لعدم استخدام اللولب النحاسي لمنع   )myomasخالل فترة الحیض أو نقص الحدید أو وجود أكیاس خراج (
 0-62019-25الحمل. مراجعة المعلومات 

  ،NovaTالمعلومات حول اللوالب النحاسیة وللمزید من  
 القابلة أو الطبیب الخاص بك سألي ا

 .اطلعي أیًضا على نشرة المعلومات في المجموعة 

 الرحم

 بفالوأنبوب 

 الرحمبطانة 

 لبم لمھا اتئ ف نال لجزءا
  قنع نم احملر

 [portio vaginalis cervicis] 

 المھبل 


