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 للمریضة معلومات

 Jaydess® ھذا
 ومخاوفك أسئلتك على النشرة ھذه تجیب أن نأمل

 Jaydess.® بخصوص
اقرئي بعنایة المعلومات التي تأتي مع الحزمة  

 (معلومات نشرة الحزمة)

 ؟ Jaydess® ھو ما
®Jaydess  شكل على بإطار  مرفقة  ھرمون كبسولة  من یتألف رحمي جھاز  ھوT   بطول الجھاز .المرن الناعم البالستیك من مصنوع  

 .إدخال أداة  بواسطة  الرحم في  إدخالھ  ویتم ملم 30

®Jaydess  داخل  إلى  بإدخالھ طبیبك/مولدتك تقوم  سوف .الھرمون  من منخفضة  جرعة على  ویحتوي متوفر  ھرموني لولب أصغر  ھو 
 البروجستیرون ھرمون من منخفضة لجرعة  البطيء التسریح ل خال من .بھ مرغوب  غیر حمل من بالحمایة  یقوم حیث  رحمك،

 سبوعي، األ الیومي، التناول  بخصوص التفكیر علیك یتوجب  فلن سنوات،  3 حتى لغایة یومیًا الرحم،  داخل  في  موضعیًا لیفونورجیستریل
 .الشھري أو

 ؟ Jaydess®یعمل كیف
 الرحم  في مستمرة وبصورة  ببطء لیفونورجیستیریل  ھرمون من منخفضة  جرعة تسریح یتم الرحم، في  Jaydess® إدخال یتم عندما
 .طرق  ثالث ل خال من الحمل یمنع مما یومي، أساس  على

 .المني مرور  یعیق  مما لزًجا، الرحم عنق مخاط  Jaydess® یجعل 1.

 .خصب وغیر رفیعًا المخاطي  الغشاء یصبح .الرحم  بطانة نمو على Jaydess® یؤثر 2.

 .اإلخصاب ویُمنع المني حركیة تتأثر .الرحم  وقنوات الرحم داخل في للمني مفضلة  غیر بیئة تكوین في  ذاتھ  بحد  الجھاز یساھم كما3.



 

 حمل موانع في شائع اصطناعي بروجستیرون وھو  لیفونورجیستریل،  ھو Jaydess® في  الوحید الھرمون
 .إیستروجین على Jaydess® یحتوي  ال  .أخرى ھرمونیة

 ؟Jaydess® فعالیة مدى ما
 ®Jaydess فعالیة  الحمل موانع أكثر أحد  ھو ®. Jaydessالرحم في  إدخالھ  وقت من الحمل ضد   99%من أعلى  فعالیة درجة ذو 

 .سنوات   3حتى لغایة Jaydess® یعمل  .إزالتھ  تتم وحتى

 جسمي؟  على ،Jaydess® في الھرمون لیفونورجیستریل، سیؤثر  كیف
 من فقط  صغیرة كمیات وتدخل  الرحم داخل  في لیفونورجیستریل یسرح إنھ .الرحم في  موضعیًا رئیسي بشكل  Jaydess® یعمل

 غالبیة لدى اإلباضة  على Jaydess® یؤثر ال الحمل موانع في شائع بشكل  اللیفونورجیستریل  ھرمون ُ◌یستعمل .الدم  تیار إلى الھرمون
  استعمال  عند الجانبیة التأثیرات عن المعلومات  من للمزید .بھا الخاصاإلیستروجین  بإنتاج تستمر المبایض أن یعني ھذا  .النساء

®Jaydess،  العبوة  ھذه في المرفقة للمستھلك والنشرة  النشرة ھذه  أدنى في  أنظري. 

 ؟ Jaydess® على الخیوط من الغرض ما
 بعد الخیوط  تثیره الذي الشعور عن طبیبك/مولدتك تخبرك سوف  .سحبھ  من الطبیب/المولدة لتتمكن Jaydess® على موجودة  الخیوط 
 یعطیك مما  الرحم، في الصحیح المكان في  یزال ال  Jaydess® أن بنفسك التأكد یمكنك بالخیوط، الشعور ل خال من .الجھاز  إدخال 
 .طبیبك/مولدتك مع التحدث في  تترددي  ال  الخیوط، عن سئلةاأل من للمزید. الحمل من فعالة  حمایة

  

إنھ یجعل بطانة الرحم أكثر 
 .مرققة

یجعل مخاط عنق الرحم أكثر 
 لزوجة، مما یعیق مرور المني.

یخلق بیئة غیر مفضلة بالنسبة إنھ 
إلى المني في داخل الرحم وقنوات 

 الرحم لذلك یتم منع اإلخصاب.

 .خواص لعدة جمعھ خالل من الحمل Jaydess® یمنع



 Jaydess® مع ولىاأل أیامك
  Jaydess® بإدخال  القیام قبل  معرفتھا علیك ینبغي مھمة  معلومات

 ؟ Jaydess® إدخال یتم كیف
 یمكنھم الحوض،  فحص ل خال  .طبیبك/مولدتك إلى التالیة زیارتك ل خال إدخالھ یمكن ، Jaydess®بخصوص قرارك اتخذت حالما

 زالة اإل خیوط  قص یتم سوف Jaydess:® إدخال  بعد .مرن إدخال  جھاز بواسطة رحمك داخل إلى  Jaydess® یدخلوا  أن  ببساطة
 .سم  2-3 بطول  لتكون

 دخال؟اإل بعد مباشرة أتوقع أن ینبغي ماذا
 أن  أو حاد ألم لدیك كان إذا .دخالاإل ل خال  والدوخة لم األ بعض من تعانین قد بعضھن لكن نسبیًا، سھل  دخال اإل أن تجد النساء غالبیة

 .طبیبك/بمولدتك تتصلي  أن علیك دخال،اإل بعد أسابیع بضع ل خال یختفِ  لم لماأل

 الحمل؟  من  Jaydess® حمایة سرعة مدى ما
 الحمل ضد  فعالة  فوریة حمایة Jaydess® یزود سوف  الشھریة، دورتك من ولاأل الیوم من أیام  7ضمن Jaydess® إدخال تم إذا

 واقیات  استعمال لخال  من نفسك  تحمي ان علیك :حیضك دورة من آخر  وقت أي في Jaydess® إدخال تم  إذا .سنوات  3حتى لغایة
 .Jaydess® إدخال  بعد الجنسي االتصال قبل  ساعة  24تنتظري بأن یوصى .أیام  7ألول أیًضا  مطاطیة 

 .الشھریة أو أو األسبوعیة  الیومیة،  الحمل موانع بأخذ  تفكري أن داعي ال  Jaydess® مع

 ؟ Jaydess® إدخال بعد الطبیب/المولدة لدى لمتابعة أخضع أن علي ھل
 بزیارات  للقیام بحاجة  كنت إذا معلومات  على  ستحصلین كما .دخالاإل بعد للمتابعة بحاجة كنت إذا  فیما الطبیب /المولدة تقرر سوف 

 .إضافیة 

 Jaydess® مع األول شھرك
 Jaydess® بإدخال  القیام قبل  معرفتھا علیك ینبغي مھمة  معلومات

 طبیبي؟ /بمولدتي تصالاال  بي ینبغيِلم  أخرى أسباب ھناك ھل

 :یلي  مما  أي  حصل  إذا  بك الخاص الطبیب/بالمولدة  تصال اال علیك 

 .أسابیع 5 من ألكثر النزیف أو لماأل استمر  إذا أو دخال اإل بعد شدید نزف  أو  حاد  ألم لدیك ·
 .الً حام تكوني قد  أنك تظنین أنت ·
 .طبیعیة غیر إفرازات  أو حمى، مستمر، بطني ألم لدیك ·
 .الجنسي تصالاال لخال  مضایقة أو  بألم تشعران  شریكك أو  أنت ·
 ). غزیرة  أو مطولة فجأة وأصبحت  منقطعة  أو قلیلة الشھریة دورتك كانت  إذاالً مث  (الحیضي النزف أنماط في  تغیرات لدیك ·
طورِت مشاكل صحیة أخرى، مثل صداع الشقیقة/صداع حاد جًدا، مشاكل فجائیة في الرؤیة، یرقان أو ارتفاع في ضغط   ·

  .الدم 



 عند معرفتھا  علیك ینبغي التي األمور من المزید
 Jaydess® استعمال

 الحیضي؟  النزف  أنماط على Jaydess® یؤثر سوف كیف
 شھري؟ بشكل حیض لدي سیكون ھل

 ،Jaydess® إدخال بعد أشھر 6- 3أول خالل  .شھر  بكل  نزفك أیام  وعدد الكمیة  ناحیة  من سواء  أقل،  حیضي نزف لدیك یكون سوف 
 سوف أنك عنيال ی  ھذا لكن الفترة، ھذه خالل  أثقل أو  أطول  نزیف  لدیھن یكون قد  النساء  بعض .خفیف  نزف أو تبقیع لدیك یكون قد

قد یكون من المفید أن تقومي بكتابة كیفیة النزیف الخاص بِك حتى ترین أنھ یتحسن في كل یوم الحق. قومي بتنزیل  . یوم كل تنزفین
. في التطبیق، تقومین بتعبئة مذكرات رقمیة وتُبلّغین عن نزیفِك خالل األشھر  Google playأو   Appstoreمن  MinSpiralتطبیق 

ى تنبؤ حول ملف تعریف النزیف المستقبلي الخاص بِك في األشھر الستة المقبلة. یقوم التطبیق  الثالثة األولى. ثم بعد ذلك، تحصلین عل
 . 3333أیًضا بتذكریِك عندما یحین الوقت لتغییر اللولب الخاص بِك. الكود الخاص بالدخول للتطبیق ھو 

 .السابق  من أكثر یامأل  فجأة  تنزفین كنت إذا  أو المعتاد من أثقل بكونھ الشھریة  الدورة  نزیف استمر  إذا طبیبك/مولدتك مع  تحدثي
 قد بأنك قلقة  وأنت أسابیع  6آخر  في  حیضي  نزیف  لدیك یكن لم إذا  Jaydess.® استعمال عند تماًما الحیض یختفي النساء، بعض لدى

 تشیر قد  أخرى ض أعرا لدیك كانت إذا إال  الفحوصات،  من للمزید بحاجة  فلستِ  سلبیًا كان إذا .حمل  فحص  بإجراء قومي ،الً حام تكونین
 عندما یستمر أن فینبغي ،Jaydess® تستعملین بینما لدیك الحیض نزیف  توقف إذا). الثدیین في إیالم  أو  تعب، غثیان، مثل(  الحمل إلى
 Jaydess.® نزع یتم

 الجنسیة؟  حیاتي على  Jaydess® یؤثر سوف ھل
 .الجنسي  تصالاال ل خال  شریكك أو  أنتِ  بھ  تشعري أن المرجح  غیر من الرحم،  في  مكانھ  في Jaydess® یكون عندما

  



 Jaydess® مع مستقبلك

 لدي؟  الحیض نزف نمط بمتابعة  أستمر أن علي ھل
ب على  نظًرا ألنِك ستُالحظین على األرجح اختالفًا في نزیف الحیض، فقد یكون من المفید تتبُّع النزیف/البقع لمساعدتِك أنِت والقابلة/الطبی 

 .3333لتتبُّع النزیف. الكود ھو  MinSpiral®. قومي بتنزیل تطبیق Jaydessمراقبة تجربتِك مع 

 طفال؟ األ إنجاب قررت لو ماذا
 الدخول  تجربي أن یمكنك .نزعھ طبیبك/مولدتك من تطلبي أن دوًما یمكنك لكن سنوات،   3حتى لغایة الحمل  من Jaydess® یحمیك

 أصبحن قد حمل في  یدخلن بأن رغبن اللواتي السریریة  الدراسات في  النساء  غالبیة .خاصتك Jaydess® إزالة  یتم عندما حمل في
 .الحمل موانع یستعملنال  اللواتي النساء  إلى بالنسبة  الوتیرة نفس وھي ، Jaydess® إزالة بعد ما واحدة سنة غضون في بالفعل حوامل 

 حمل  في بالدخول ترغبین كنت إذا

 للحمل  التخطیط عند  بھا التفكیر  یجب أمور
 واحد شھر  من بدًءاك یومیًا الفولی  حمض من یكروجرام م 400ل بتناو  (Livsmedelsverket) السویدیة الوطنیة  الغذاءوكالة  تنصح

 منة كافیة كمی  تبقىفل. الط لدىكي الشو الحبل شلل منعد ھذا في یساع ى األقل. قد عل الحمل منأسبوًعا  12ل أو وخاللل اإلخصاب  قب 
 ). Livsmedelsverket 2021ین (الجن  وتطور  األم  دمكوین لت خاصةً  الحمل، مدار على  مھمة الفولیك حمض

 متكررة  أسئلة

 قبل؟ من أنجب لم أنني مع  Jaydess® أستعمل أن یمكنني ھل
 .السریریة  التجربة  قلة بسبب  باإلنجاب یقمن لم  اللواتي النساء إلى  بالنسبة المثلى الطریقة  لیس لكنھ نعم،

 ؟الوالدات بین  Jaydess® أستعمل أن یمكنني ھل
 أن یمكنك .سنوات   3حتى لغایة الحمل من الحمایة  یزود  ثم ومن اإلنجاب من أسابیع  6بعد ھو  Jaydess®األبكر إلدخال  الوقت  .نعم

 .جسمك من Jaydess® طبیبك/مولدتك  تزیل عندما حمل  في الدخول تحاولي

 المعدیة؟  الجنسیة األمراض من حمایة Jaydess® یوفر ھل
 العوز فیروس ذلك في  بما المعدیة، الجنسیة  األمراض من الحمایة یقدموال  بھ  مرغوب غیر حمل  من للحمایة  Jaydess®ال. یُستعمل 

 الجنسیة األمراض  من للحمایة مطاطي ◌ٍ واق استعمال المھم من )AIDS( المكتسبة المناعة نقص ومتالزمة  )HIV( البشري المناعي
 .المعدیة



 معدي؟  جنسي بمرضا أُصبت إذ یحصل سوف ماذا 
 تصالاال تجنب علیكِ  .طبیبك/بمولدتك فاتصلي ، Jaydess®استعمال خالل  معدي  جنسي  بمرض  إلصابة تعرضت انك تظنین كنتِ  إذا

 .خاصتك الصحیة الرعایة مزود  مع تتواصلي حتى  الجنسي

 ؟ Jaydess® أستعمل بینما حمل في دخلت لو ماذا
 عند حیضي نزیف لدیك یوجد ال  أنھ حقیقة .یحدث  أن یمكن لكنھ  للغایة،  صغیر Jaydess® تستعملین بینما حمل في  الدخول  خطر 

 وجود إلى  تشیر قد  أخرى  أعراض ولدیك كالمتوقع  الشھریة الدورة على تحصلي  لم  إذا .حامل  أنك عادة تعنيال  Jaydess® استعمال
 بأن 50% احتمال ھناك ،الً حام أصبحت إذا  .الفور  على طبیبك/مولدتك مع التحدث علیك ،)الثدیینالم إی  إرھاق، غثیان، مثل (حمل

 .الرحم خارج  الحمل

 :الرحم خارج  حمل وجود  إلى التالیة  واألعراض  العالمات تشیر قد

 .البطن في  وألم متواصل نزیف لدیك وفجأة الشھریة دورتك انتھت ·
 .البطن أسفل  في متواصل أو  حاد  ألم لدیك ·
 بدوار  وتشعرین أیًضا تنزفین قد لكن  للحمل العادیة  األعراض لدیك ·

 .الفور  على طبیبك /مولدتك  مع تتحدثي  أن  علیكِ  ،أعاله المذكور من  أیًا  عایشتِ  إذا

 سنوات؟   3لمدة مكانھ في مكث أن قبل Jaydess® إخراج یمكنني ھل
 .وقت أي في  Jaydess® إزالة طبیبك/مولدتك من تطلبي أن یمكنك .نعم

 ؟ Jaydess® لـ وضعي  لخال القطنیة السدادات استعمال یمكنني ھل
 Jaydess® بـ  الموصلة الخیوط تسحبي ال بحیث  القطنیة  السدادة تسحبین عندما احذري  لكن نعم،

 ؟ Jaydess® "یسقط"أن یمكن ھل
عالمة   ذلك  یكون قد المعتاد، من  أثقل نزیفك أن تظنین كنتِ  إذا .مرجح  غیر ھذا  لكن تام، أو جزئي بشكل  Jaydess® یخرج أن یمكن
 تجنب علیك ینبغي .أكثر الحمل من  محمیة فلستِ  ، Jaydess® خرج إذا  ). تام أو  جزئي بشكل( خرج  قد Jaydess® أن على

 .طبیبك/مولدتك واستشارة  المطاطیة الواقیات استعمال أو الجنسي االتصال

 الوزن؟  في زیادة الرحمي اللولب یسبب أن  یمكن ھل
 حمل  موانع یستعملن اللواتي النساء  مع مقارنة  رحمیًا لولبًا یستعملن اللواتي النساء عند الوزن زیادة في  فرق ال  أنھ الدراسات بینت لقد
 .)نحاسي لولب  مثل ( ھرمونات  أي  دون من

 ؟ Jaydess® على فضیة حلقة توجد لماذا
 خالیة الفضیة لحلقة األولتراساوند. ا بفحص  یقومون عندما أخرى  لوالب عن  Jaydess® بتمییز الصحیة الرعایةیي ألخصائ  یتیح ھذا
 .للفضة  حساسیة من تعانین كنت إذا طبیبك/مولدتك تخبري  أن علیك لكن النیكل من



 ؟ Jaydess® من الشائعة الجانبیة  التأثیرات ھي ما 
 التي  شیوًعا األكثر الجانبیة بالتأثیرات قائمة أدناه Jaydess.® مع الجانبیة التأثیرات بعض تعایشین قد  دواء،  أي  مع  الحال ھو كما

 بالعبوة الخاصة للمستھلك النشرة في  المزید تقرئي أن یمكنك إضافیة، أسئلة لدیك كان إذا  Jaydess.® استعمال  عند النساء عنھا بلّغت
 .طبیبك/بمولدتك تتصلي  أن أو

 )مستعمالت 10 بین من 1 من اكثر على یؤثر (للغایة شائع
 .المھبل أو التناسلیة  األعضاء في التھاب المبیض، في أكیاس النزیف، أنماط في تغیرات دھني، جلد /بثور حوض، أو بطن ألم صداع،

 )مستعملة 100 بین من 1 من أكثر على یؤثر (شائع
 فقدان الجھاز، خروج الثدیین، في مضایقة/ألم مؤلمة، استحاضة التناسلیة، األعضاء في عدوى غثیان، الشقیقة،  صداع اكتئاب،/مكتئب مزاج

 .مھبلیة إفرازات الشعر،

 الشھریة  للدورة Jaydess® مفكرة

 امرأة  كل أن تذكري  .التالیة شھراأل في یحدث قد تبقیع أو  نزیف أي  لتعقب  التالیة الصفحة  في  الشھریة الدورة  مفكرة  استعمال الرجاء
 .یختلف  قد  النزیف في  نمطك  وأن نوعھا من فریدة

 :تعلیمات

 .تبقیع لدیكِ  یكون عندما (•) نقطة إشارة ضعي ·
 .عادیة شھریة  دورات لدیكِ  تكون عندما (x) إشارة ضعي ·
 .ثقیل  لدیكِ  الحیضي النزیف یكون عندما () بـ الخانة  كل عبئي ·
 .نزیف لدیكِ  یكون  ال عندما فارغة الخانة  أتركي ·

 .Jaydess® تستعملین بأنكِ  موعد كل في طبیبكِ  بتبلیغ قومي
®Jaydess،  لیفونورجیستریل  ملغ  13.5رحمي، لولب 

الصداع، آالم البطن / الحوض، حب الشباب / البشرة الدھنیة، تغیُّر المزاج والتغیرات في أنماط نزیف  . الحمل منع: االستعمال دواعي .منع الحمل: دواعي االستعمال
® بحذر أو إیقافھ، بعد التشاور مع األخصائي، إذا كانت إحدى الحاالت التالیة موجودة أو توجد ألول مرة:  Jaydessیجب استخدام  االحتیاطات:\التحذیرات. الحیض

اللواتي یفكرن في  صداع شدید جًدا، صداع نصفي بؤري مع فقدان بصري غیر متماثل، یرقان، ارتفاع ضغط الدم، سكتة دماغیة أو نوبة قلبیة. یجب إبالغ النساء 
® بالعالمات، واألعراض، وخطر الحمل خارج الرحم. أبلغت بعض النساء اللواتي یستخدمن وسائل منع الحمل الھرمونیة عن االكتئاب Jaydessالحصول على جھاز 

لیس الخیار األول لوسیلة منع  ® Jaydessأو تقلُّبات المزاج. إذا كنِت تُعانین من تغیُّرات في المزاج، فاتصلي بالقابلة أو الطبیب. بالنسبة للنساء اللواتي لم یلدن، فإن 
 . الحمل ألن التجربة السریریة محدودة. لمزید من المعلومات، راجعي نشرة الحزمة

  یخضع ھذا المنتج الطبي لمراقبة إضافیة. 

 Bayer AB, Box 606 169 26 Solna, tel   00 223 580-08ھاتف
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