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معلومات تُخص املريض
نرجو أن يجيب هذا املنشور عىل أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص كايلينا®

ما هو كايلينا®؟ 
كايلينا® هو جهاز يوضع داخل الرحم، يحتوي عىل كبسولة هرمونية متصلة بأداة بالستيكية عىل شكل حرف T لطيفة عىل األنسجة. الجهاز 

بعرض 28 مم وطول 30 مم يتم وضعه داخل الرحم باستعامل جهاز تركيب. 

كايلينا® هو أصغر لولب يف السوق، يدوم لخمس سنوات ويحتوي عىل أصغر جرعة من الربوجستني )بروجيستريون مصنع(. يقوم طبيبك أو 

الداية برتكيبه يف الرحم، للوقاية من الحمل غري املرغوب فيه. بفضل االفراز البطيء لجرعات صغرية من ليفونوجيسرتل )بروجيستريون بجرعة 

9 ميكرجرام كل 24 ساعة(، يف داخل الرحم عىل مدى 5 سنوات. لن تكوين بحاجة للتفكري يف وسائل منع الحمل اليومية أو األسبوعية أو 

الشهرية. 

كيف يعمل كايلينا®؟ 
عند وضع كايلينا® يف مكانه داخل الرحم، يقوم بافراز جرعة صغرية من ليفونوجيسرتل )بروجيستريون( ببطء واستمرارية للوقاية من الحمل 

بثالثة طرق: 

يقوم كايلينا® بزيادة مخاط عنق الرحم مام يعيق حركة الحيوانات املنوية.. 1

يؤثر كايلينا® عىل منو الغشاء املخاطي الداخيل للرحم ليصبح أقل سمكاً وغري خصب. . 2

يقوم الجهاز أيضاً بخلق بيئة غري مفيدة للحيوانات املنوية يف الرحم وقنوات فالوب حيث يتم منع حركة الحيوانات املنوية و منع . 3

التخصيب. 

ما هو مدى فعالية كايلينا®؟ 
كايلينا® أحد أكرث وسائل منع الحمل فعالية، حيث تصل نسبة منع الحمل إىل 99% منذ وقت تركيبه يف الرحم وحتى إزالته. يعمل كايلينا® 

حتى 5 سنوات.

ماهي وظيفة هرمون الربوجيستريون؟ 
يعمل كايلينا® بشكل أسايس محلياً يف داخل الرحم، حيث يقوم بافراز الربوجيستريون يف الرحم وكميات صغرية فقط منه تصل إىل الدم. 

ليفونوجيسرتل هو الربوجيستريون األكرث استخداماً يف وسائل منع الحمل. ال يؤثر كايلينا® عىل التبويض عند معظم النساء، مام يعني أن 

اإلنتاج الطبيعي لإلسرتوجني من املبيضني ال ينقطع. ملزيد من املعلومات حول األعراض الجانبية الستخدام كايلينا®، قومي بقراءة هذا املنشور 

وأيضاً املنشور املوجود يف داخل العبوة. 

ماهي وظيفة الخيوط املتصلة بكايلينا®؟ 
الخيوط املتصلة بكايلينا® موجودة حتى يستخدمها الطبيب أو الداية لسحب الجهاز. سوف يخربك الطبيب أو الداية عن كيفية شعورك حاملا 

تكون الخيوط يف مكانها الصحيح. 

ميكنك التحقق من وجود كايلينا® يف مكانه الصحيح داخل الرحم عن طريق تحسس الخيوط وتفقد مكانها. اذا كانت لديك أسئلة أخرى 

تخص الخيوط، بإمكانك التحدث إىل طبيبك الخاص أو الداية. 

®
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التقومي باستخدام كايلينا® يف حالة: 
اذا كنت حامال )قومي مبراجعة الجزء الخاص بالحمل والرضاعة والخصوبة(.  

اذا كان لديك التهاب أو شكوى متكررة من التهاب يف الحوض )عدوى الجهاز التناسيل األنثوي(.  

اذا كان لديك زيادة يف قابلية حدوث عدوى يف األجهزة التناسلية.  

اذا كان لديك عدوى يف األعضاء التناسلية السفلية )مثل: عدوى عنق الرحم أو املهبل(.  

اذا كان لديك عدوى الرحم بعد الوالدة، اإلجهاض أو اإلجهاض املتكرر خالل الثالثة أشهر األخرية.  

اذا كانت هناك تغريات يف خاليا عنق الرحم.  

اذا كان لديك رسطان أو اشتباه يف رسطان عنق الرحم أو الرحم.  

اذا كان لديك أورام حساسة تجاه هرمون الربوجيستريون، مثل رسطان الثدي.  

اذا كان لديك نزيف داخل الرحم وال يعرف سببه.  

اذا كان هناك أي تشوهات خلقية يف الرحم أو عنق الرحم، مبا يف ذلك ميوما الرحم )أورام يف عضالت الرحم( اذا كانت تؤثر عىل  

نشاط الرحم. 

اذا كان لديك أمراض أو أورام يف الكبد.  

اذا كان لديك تحسس لليفونوجيسرتل أو أي من املواد الفعالة )املدرجة يف القسم السادس(.  

أيامك األوىل مع كايلينا®
معلومات هامة عليك معرفتها قبل استخدام كايلينا®. 

كيف يتم تركيب كايلينا®؟ 
عند اتخاذك القرار باستخدام كايلينا®، ميكنك تركيبه عند زيارتك القادمة للطبيب أو الداية. يتم تركيب كايلينا® كجزء من عملية الكشف 

النسايئ باستخدام أنبوب تركيب مرن. حاملا يتم تركيب كايلينا®، تقطع الخيوط حتى طول 2-3 سم. 

ماذا أتوقع بعد ادخاله مبارشة؟ 
تجد معظم النساء عملية الرتكيب سهلة نسبياً، لكن البعض يعانون من أمل خفيف ودوار أثناء الرتكيب. اذا شعرت بأمل حاد أو يتواصل األمل 

خالل األسابيع التالية للرتكيب، قومي باستشارة طبيبك أو الداية. 

ما مدى رسعة كايلينا® يف الوقاية من الحمل؟ 
اذا قمت باستخدام كايلينا® خالل السبعة أيام األوىل من الدورة الشهرية، سيقوم كايلينا® بوقايتك من الحمل بفعالية حتى 5 سنوات. اذا تم 

استخدام كايلينا® يف أي وقت آخر من الدورة الشهرية، فيجب استخدام وسيلة أخرى ملنع الحمل خالل السبعة أيام األوىل. 

ليس عليك التفكري يف وسائل منع الحمل اليومية أو األسبوعية أو الشهرية مع كايلينا®. 

شهرك األول مع كايلينا®
معلومات هامة عليك معرفتها قبل استخدام كايلينا®. 

هل هناك أسباب أخرى تجعلني استشري طبيبي الخاص أو الداية؟ 

قومي مبراجعة طبيبك الخاص أو الداية يف حالة حدوث أٍي مام ييل: 

اذا حدث لك نزيف أو أمل حاد بعد االدخال، أو اذا استمر األمل أو النزيف ألكرث من خمسة أسابيع.  

اذا كنت تعتقدين بأنك حامل.  

اذا شعرت بآالم مستمرة يف البطن، أو الحمى أو حدثت افرازات غري طبيعية.  

اذا شعرت بأمل أنت أو رشيكك أو عدم الراحة أثناء العالقة الحميمية.  

اذا كان هناك تغري يف منط النزف )اذا كان يحدث لك القليل من النزف أو ال يحدث مطلقاً ويتحول فجأة إىل نزيف حاد ومستمر(.  

·ذا حدثت لك أعراض أخرى )مثل الصداع النصفي/ صداع حاد، مشاكل مفاجئة يف النظر، الصفراء أو ارتفاع ضغط الدم(.  
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يف ما ييل معلومات أخرى عليك معرفتها عند استخدام كايلينا®
كيف يؤثر كايلينا® عىل أمناط النزيف؟  هل سأتعرض للنزف شهرياً؟ 

ستصبح الدورة الشهرية أخف من حيث النزف وعدد األيام يف الشهر. رمبا يحدث لك نزيف خفيف أو بقع خالل 3-6 أشهر األوىل بعد 

ادخال كايلينا®. قد تتعرض بعض النساء لنزيف أكرب أو أطول خالل تلك الفرتة، لكن اليعني ذلك أن النزيف قد يحدث بشكل يومي. نحن 

ننصحك باالحتفاظ بسجل للنزيف الذي يحدث لك، حتى ميكنك مالحظة التحسن الحقاً )هناك نتيجة خاصة بالنزف يف نهاية هذا املنشور(. 

قومي بالتحدث لطبيبك الخاص أو الداية اذا استمر النزيف أكرث من الطبيعي، أو اذا بدأ النزيف فجأة يف االستمرار أليام أكرث مام سبق. 

هناك بعض النساء تتوقف لديها الدورة الشهرية متاماً عند استخدام كايلينا®. اذا توقفت لديك الدورة الشهرية لفرتة 6 أسابيع وكنت قلقة 

من كونك حامل، ميكنك استخدام اختبار حمل. اذا كان االختبار سلبياً، فليس عليك االختبار مرة أخرى اذا مل تكن لديك أعراض أخرى تشري 

إىل وجود حمل )مثل الغثيان، الشعور بالتعب، أو انتفاخ الثديني(. اذا انقطعت الدورة الشهرية عند استخدامك كايلينا®، فسوف تعود مرة 

أخرى بعد ازالة اللولب. 

هل يؤثر كايلينا® عىل حيايت الجنسية؟ 
عندما يكون يف مكانه يف الرحم، لن تشعري أنت أو رشيكك به أثناء العالقة الحميمية . 

مستقبلك مع كايلينا®
هل يجب عيل االحتفاظ بسجل ألمناط النزف ؟ 

حيث أنك من املمكن أن تالحظي فرق يف النزف الخاص بك، لرمبا تكون فكرة جيدة أن تحتفظي بسجل للنزف/البقع التي تحدث لك يك 

تساعدك وتساعد طبيبك الخاص أو الداية يف مالحظة مدى مالءمة استخدام كايلينا®. ميكنك استخدام نتيجة خاصة للنزف يف نهاية هذا 

املنشور. 

ماذا اذا قررت اإلنجاب؟ 
يقوم كايلينا® بوقايتك من الحمل حتى 5 سنوات، لكن ميكنك ازالته يف أي وقت بواسطة طبيبك الخاص أو الداية. ميكنك محاولة اإلخصاب 

حاملا تتم إزالة كايلينا®. يف الدراسات اإلكلينيكية، معظم السيدات الاليت أردن الحمل بعد إزالة كايلينا®، نجحن يف ذلك خالل سنة وهو نفس 

املعدل للسيدات الاليت ال يستخدمن وسائل منع الحمل. 

اذا كنت تريدين أن تصبحي حامال 
تذكري ما ييل عند التخطيط للحمل

وكالة الغذاء القومية يف السويد تنصح بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً من الشهر األول قبل اإلخصاب وحتى نهاية األسبوع 

الثاين عرش من الحمل، وذلك ملنع الفتق الشويك للجنني. من املهم ابقاء مستوى حمض الفوليك مناسباً خالل فرتة الحمل للمحافظة عىل 

تكوين خاليا الدم لألم والتطور الجنيني. )وكالة الغذاء القومية، السويد 2018(. 

األسئلة الشائعة حول استخدام اللولب
هل ميكنني استخدام السدادات القطنية )التامبون( أثناء استخدام اللولب؟ 

نعم، لكن كوين حذرة عند إزالتها حتى التقومي بامساك الخيوط املتصلة باللولب. 

هل ميكنني إزالة اللولب يف أي وقت؟ 
نعم. ميكنك الطلب من طبيبك الخاص أو الداية بإزالة اللولب وقتام أردت ذلك، لكن لن تكون هناك وقاية من الحمل بعد إزالته. 
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هل من املمكن أن يخرج اللولب؟ 
ميكن أن يخرج اللولب جزئياً أو كلياً، ولكن ذلك غري اعتيادي. اذا كنت تظنني أن مستوى النزف لديك عاد إىل ما كان عليه قبل وضع اللولب، 

يجب عليك التأكد من وجوده يف مكانه الصحيح يف داخل الرحم. اذا أصبح النزف غري منتظم بعد أن كان منتظامً، فلرمبا تكون ذلك عالمة 

عىل أنه خرج جزئياً. اذا خرج اللولب كلياً، عندها تصبحني غري محمية من الحمل. يجب عليك تفادي العالقة الحميمية أو قومي باستخدام 

الواق الذكري ثم استشريي الطبيب أو الداية الخاصة بك. 

هل ميكن أن يتسبب اللولب يف زيادة وزين؟ 
ال يتسبب اللولب الهرموين أو النحايس يف زيادة الوزن. 

هل من املمكن معرفة نوع اللولب املستخدم عندما يكون يف مكانه داخل الرحم؟ 
متخصيص الرعاية الصحية ميكنهم التفريق بني األنواع املختلفة من اللولب باستخدام املوجات فوق الصوتية أو أشعة x. الفرق بني اللوالب 

الربوجيستينية هو وجود حلقة فضية )خالية من النيكل( عىل ذوات الحجم األصغر، وكايلينا لديه خيوط زرقاء )بنية اللون يف باقي اللوالب 

الربوجيستينية( 

هل يقوم اللولب بالوقاية من األمراض التي تنتقل عرب العالقةالحميمية؟ 
ال. يتم استخدام اللولب فقط للحامية من الحمل غرياملرغوب به وليس الوقاية من األمراض التي تنتقل عرب العالقة الحميمية مبا يف ذلك 

فريوس HIV واأليدز. يبدو أن استخدام اللولب الهرموين يرفع الحامية ضد بعض أنواع العدوى، رمبا عن طريق التأثري عىل املخاط يف عنق 

الرحم، والذي يصبح غري نافذ للبكترييا، والتأثري أيضاً عىل الغشاء املخاطي للرحم.  من املهم استخدام الواق الذكري للوقاية من األمراض التي 

تنتقل عرب العالقة الحميمية . 

ماذا يحدث اذا أصبت مبرض ينتقل عرب العالقة الحميمية؟ 
اذا كنت تعتقدين أنه متت عدواك مبرض ينتقل عرب العالقة الحميمية أثناء استخدامك للولب، يجب عليك مراجعة الطبيب أو الداية الخاصة 

بك. يجب عليك تجنب العالقة الحميمية حتى مراجعتك للطبيب الخاص بك أو الداية. 

هل ميكنني استخدام اللولب اذا كنت مل أنجب من قبل؟ 
يُنَصح باللوالب الهرمونية والنحاسية للنساء الصغريات مبا يف ذلك الاليت مل ينجنب من قبل. تجربة استخدام اللولب للسن الصغري جداً 

)املراهقات( محدودة حالياً، ولكن يتم استخدامه أحياناً بشكل فردي كبديل حسب الحالة. 

هل ميكنني استخدام كايلينا وأنا أقوم بالرضاعة؟ 
نعم. يقوم كايلينا بإفراز جرعة صغرية من الربوجيستني وهو مناسب جداً أثناء الرضاعة. ال يحتوي عىل االسرتوجني. ينزل الربوجيستني يف لنب 

الثدي ولكن بكمية صغرية جداً ومل يثبت أن له تأثريات سلبية عىل الطفل. 

هل ميكنني استخدام اللولب بني الوالدات؟ 
نعم، لكن اللولب ال ميكن تركيبه قبل 6 أسابيع بعد الوالدة، حيث يعطي الوقاية اآلمنة. ميكنك محاولة الحمل مرة أخرى بعد إزالة اللولب 

بواسطة طبيبك الخاص أو الداية. 

هل ميكنني أن أصبح حامالً أثناء استخدامي للولب؟ 
خطر الحمل عند استخدامك للولب منخفض جًدا ولكن ميكن أن يحدث. اذا مل تأتيك الدورة الشهرية أثناء استخدام اللولب، فليس بالرضورة 

أن يعني ذلك وجود حمل. اذا مل تأتيك الدورة الشهرية كام هو متوقع أن يحدث، وكان لديك أعراض ميكن أن تشري إىل وجود حمل )مثل 

الغثيان، التعب، وانتفاخ الثديني(، يجب عليك مراجعة الطبيب أو الداية فوراً. اذا أصبحت حامال، هناك خطورة أن يكون ذلك الحمل خارج 

الرحم. العالمات واألعراض التالية ميكن أن تشري إىل وجود حمل خارج الرحم: 

توقف الدورة الشهرية وحدوث نزيف مستمر مفاجيء وآالم يف البطن. 	 

آالم حادة أو شديدة يف الجزء األسفل من البطن.  

لديك أعراض الحمل الطبيعية، مع وجود نزيف ودوار.  

اذا شعرت بأٍي مام سبق، قومي فوراً مبراجعة الطبيب أو الداية. 
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ماهي األعراض الجانبية الشائعة لكايلينا®؟ 
مثل بقية املنتجات الطبية، ميكن أن يسبب كايلينا أعراضاً جانبية، لكن ليس بالرضورة أن تشعر بها كل من تستخدمه. األعراض الشائعة جداً 

)تحدث لواحدة أو أكرث من كل 10 سيدات( تتضمن الصداع، آالم البطن والحوض، حب الشباب أو دهنية البرشة، تغري يف أمناط النزف، تكيس 

املبايض، التهاب األعضاء التناسلية الخارجية أو املهبل. 

أخربي الطبيب دامئاً أنك تستخدمني كايلينا® يف كل مرة تذهبني فيها لالستشارة. 

®

28 mm

30 mm

Small � exible T-shaped skeleton

2 thin threads 

Hormone capsule containing
19,5 mg LNG




