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زانیاری نەخۆش
 هیوادارین ئەم نامیلکەیە بتوانێت وەاڵمی پرسیار و سەرنجەکانت بداتەوە سەبارەت بە  

.® Kyleena   

Kyleena ® چیە؟
Kyleena ® ئامێرێکی ناو منداڵدانە کە لە کەپسولێکی هۆرمۆن پێک دێت هاوپێچی ئامێرێکی پالستیکی نەرمی دۆستی شانەیی شێوە پیتی 

 T  کراوە. ئامێرەکە 28 ملم بەرین و 30 ملم درێژە دەخرێتە ناو منداڵدان بە بەکارهێنانی ئامێرێکی تێخەر.

Kyleena ® بچووکرتین کۆیلی 5-ساڵیە لە بازاڕدا و ژەمە دەرمانێکی کەمی پرۆجیستین )پرۆگیسرتۆنی پێکهێرناو( لەخۆ دەگرێت. مامان 

یان پزیشکەکەت دەیخاتە ناو منداڵدانت، کە بەرامبەر بە دووگیانی نەویسرتاو دەتپارێزێت. سوپاس بۆ باڵوکردنەوەی لەسەرخۆی ژەمە 

دەرمانی کەمی ليڤۆنۆرگيسرتيل، پرۆجیستین )ڕێژەی 9 مایکرۆگرام لەسەر 24 کاتژمێر(، لە ناو منداڵدان بۆ ماوەی 5   ساڵ، پێویست ناکات 

بیر لە ڕێگری کردن لە دووگیان بوونی ڕۆژانە، هەفتانە یان مانگانە بکەیتەوە.

Kyleena ® چۆن کار دەکات؟
کاتێک  Kyleena ® لە شوێنی خۆی دەبێت لە ناو منداڵدانتدا، بڕێکی کەمی ليڤۆنۆرگيسرتيل دەردەدات، پرۆجیستین، بە ھێواشی و 

بەردەوامی، بە سێ شێواز تۆ لە دووگیانی دەپارێزێت.

Kyleena ® لینجی ملی ڕەحم زیاد دەکات، کە جووڵەی سپێرم لە کار دەخات.. 1

Kyleena ® کار دەکاتە سەر گەشەی پەردەی لینجی ناو منداڵدان. پەردەکە تەنکرت و ناچاالکرت دەبێت.. 2

ئامێرەکە هەروەها ژینگەیەکی نا-سوودبەخش بۆ سپێرم لە ناو منداڵدان و کەناڵی فالۆپ دروست دەکات.  جووڵەی سپێرم ڕێگری . 3

لێدەکرێت و پیتاندن ڕوو نادات.

Kyleena ® چەندە کاریگەرە؟
Kyleena ® یەکێکە لە کاریگەرترین شێوازەکانی ڕێگریکردن لە دووگیانی کە پاراستنی 99% دابین دەکات بەرامبەر دووگیانی لەو کاتەی 

دەخرێتە ناو منداڵدان تا ئەو کاتەی دەردەهێرنێت. Kyleena ® تا 5 ساڵ کار دەکات.

فەرمانی هۆرمۆنی پرۆجیسرتۆن چیە؟
بەشێوەیەکی سەرەکی  Kyleena ® لە ناوەوەی منداڵدان کار دەکات. پرۆجیستین دەردەداتە ناو منداڵدان و تەنها بڕێکی زۆر کەمی 

دەچێتە ناو خوێن. ليڤۆنۆرگيسرتيل باوترین پرۆجیستینی بەکارهاتووە لە حەبی ڕێگریکردن لە دووگیانی. Kyleena ® کار ناکاتە سەر 

دەرچوونی هێلکەی هێلکەدان لە زۆرینەی ئافرەتاندا. ئەمە واتە کە بەرھەمھێنانی رسوشتى ئۆیسرتۆجین لە ڕێگەی هێلکەدانەوە دەبێت. 

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کاریگەریە الوەکیەکانی بەکارهێنانی  Kyleena ®، سەیری خوارەوەی ئەم نامیلکەیە و ناو پاکێتەکە بکە.

داوە هاوپێچکراوەکان لەگەڵ  Kyleena ® بۆ چی بەکاردێن؟
داوە هاوپێچکراوەکان لەگەڵ  Kyleena ® بۆ مامان یان پزیشکەکەتن بۆ ڕاکێشانی ئامێرەکە. مامان یان پزیشکەکەت پێت دەڵێت چۆن 

هەست دەکەیت کاتێک کە داوەکان دەچنە شوێنی خۆیان.

بە هەستکردن بە بوونی داوەکان، دەتوانیت ئەوە بپشکنیت کە  Kyleena ® هێشتا لە شوێنی خۆیەتی لە ناو منداڵدان، و پاراستنی 

کاریگەرت پێدەبەخشێت. ئەگەر پرسیاری ترت هەیە دەربارەی داوەکان، تکایە قسە لەگەڵ مامان یان پزیشکەکەت بکە.
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Kyleena  بەکار مەهێنە ئەگەر:
دوو گیانیت )سەیری بەشی »دوو گیانی، شیردانی رسوشتی و توانای دوو گیان بوون« بکە( 

هەوکردنی ملی منداڵدانت هەیە )بوونی نەخۆشی لە ئەندامی زاوزێی مێینە( یان بوونی دۆخی هاوشێوەی دووبارە بووەوە. 

بوونی ئامادەیی زیادە بۆ نەخۆشیەکان لە ئەندامەکانی زاوزێ 

نەخۆشی لە ئەندامی زاوزێی دەرەوە، بۆ منوونە نەخۆشی لە زێ یان مل 

پێشووتر هەبوونی نەخۆشی لە منداڵدان لە دواى منداڵ بوون، لەبارچوون یان لەباربردن لە سێ مانگی ڕابردوودا 

هەبوونی گۆڕانکاری خانەی ملی منداڵدان 

هەبوونی شێرپەنجە یان شێرپەنجەی گومانلێکراو لە مل یان منداڵدان 

هەبوونی وەرەم کە هەستیارە بۆ هۆرمۆنەکانی پرۆجیستین بۆ گەشە، بۆ منوونە شێرپەنجەى مەمک 

هەبوونی خوێن بەربوونی هۆکارنادیار لە منداڵدان 

هەبوونی هەر شێواندنێک لە ملی یان منداڵدان، وەک مایۆماس )وەرەم لە ماسولکەی منداڵدان( ئەگەر کار بکەنە سەر بۆشایی  

منداڵدان

هەبوونی نەخۆشی جگەر یان وەرەمی جگەر 

هەستەوەری بۆ ليڤۆنۆرگيسرتيل یان هەر ماددەیەکی تر )کە لە بەشی 6 دا باسکراوە(. 

® Kyleena  ڕۆژەکانی سەرەتات لەگەڵ
زانیاری گرنگ کە پێویستە بیزانیت بەرلەوەی  Kyleena ® دابرنێتە ناوەوە

چۆن  Kyleena ® دەخرێتە ناوەوە؟
کاتێک بڕیار دەدەیت  Kyleena ® وەربگریت، دەکرێت لە سەردانی داهاتووت بۆ الی مامان یان پزیشکەکەت دابرنێت. Kyleena ® وەک 

بەشێک لە پشکنینی نەخۆشی ئافرەتان بخرێتە ژوورەوە بە بەکارهێنانی لوولەی خستنە ناوەوەی گونجاو. کاتێک  Kyleena ® دەخرێتە 

ناوەوە، داوەکان دەبڕدرێن بۆ درێژی 2-3 سم.

پێویستە پێشبینی چی بکەم ڕاستەوخۆ لە دواى خستنە ناوەوە؟
زۆرینەی ئافرەتان بە شێوەیەکی ڕێژەیی خستنە ناوەوەکە بە شتێکی سادە هەژمار دەکەن، بەاڵم هەندێکیان ڕەنگە تووشی کەمێک 

ژان و سەرسوڕان بکەن لە کاتی خستنە ناوەوەکە. ئەگەر تووشی ژانێکی توند بوویت یان ئەگەر ژانەکە کەم نەبوویەوە لە دواى چەند 

هەفتەیەکی کەم، پەیوەندی بە مامان یان پزیشکەکەت بکە.

چەندە بە خێرایی  Kyleena ® ڕێگری لە دووگیان بوون دەکات؟
ئەگەر لە ماوەی 7 ڕۆژ لە دوای سووڕی مانگانانەت  Kyleena ® دابنێیت، ئەوە  Kyleena ® بۆ ماوەی 5 ساڵ ڕێگری کاریگەر لە دووگیانی 

دەکات. ئەگەر  Kyleena ® لە هەر کاتێکی تری سووڕی مانگانەت دابرنێت، کۆندۆم بەکاربێنە بۆ پاراستنی زیاتر بۆ 7 ڕۆژی یەکەم.

.® Kyleena  پێویست ناکات بیر لە ڕێگری کردنی ڕۆژانە، هەفتانە، یان مانگانە لە دووگیانی بکەیت لەگەڵ

® Kyleena  مانگی یەکەمت لەگەڵ
زانیاری گرنگ کە پێویستە بیزانیت بەرلەوەی  Kyleena ® دابرنێتە ناوەوە

ئایا هۆکاری تر هەیە کە بۆچی پێویستە پەيوەندى بە مامان یان پزیشکەکەم بکەم؟

پەیوەندی بە مامان یان پزیشکەکەت بکە ئەگەر یەکێک لەمانەی خوارەوە ڕوویدا:
تووشی ژانی توند یان خوێن بەربوونی توند بوویت لە دواى خستنە ناوەوەکە، یان ژان یان خوێن بەربوونەکە بۆ زیاتر لە 5 هەفتە  

ەردەوام بێت.

هەستت کرد کە دوو گیانیت. 

ژانە سک، تا، یان دەرهاویشتەی نارسوشتی بەردەوامت هەبوو 

خۆت یان هاوسەرەکەت هەست بە ژان و ناڕەحەتی دەکات لەکاتی سەرجێیدا. 
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تووشی گۆڕانکاریەک دەبیت لە شێوازی خوێن بەربوون )هیچ یان کەمێک خوێن بەربوونت دەبێت، کە دواتر لە ناکاو زۆر و  

بەردەوام دەبێت(.

تووشی کێشەی تری پزیشکی دەبیت )بۆ منوونە، شەقیقە/سەرئێشەی زۆر توند، کێشەی لەناکاوی بینین، زەردووىی، یان پەستانی  

بەرزی خوێن.

® Kyleena  پێویستە ئەم شتانەش بزانیت لە کاتی بەکارهێنانی
 Kyleena ® چۆن کار دەکاتە سەر شێوازەکانی سووڕی مانگانەم؟

  ئایا هەموو مانگێک خوێن بەربوونی سووڕی مانگانەم دەبێت؟
سووڕی مانگانەت کەمرت دەبێت، لە بواری خوێن بەربوون و ژمارەی ڕۆژەکان لە مانگێکدا. دەکرێت تووشی خوێن بەربوونی پچڕپچڕ یان 

کەم ببیت لە 3-6 مانگی یەکەم لە دواى وەرگرتنی  Kyleena ®. هەندێک ئافرەت ئەو کاتەی تووشی خوێن بەربوونی درێژتر یان قورسرت 

دەبیت لەم کاتەدا، بەاڵم ئەمە بە واتای ئەوە نیە هەموو   ڕۆژێک خوێن بەربوونت هەبێت. پێشنیاری ئەوە دەکەین تۆمارێکت هەبێت 

لە کاتی تووشی بوون بە خوێن بەربوون، تا بتوانیت باشرتکردنی دواتر تێبینی بکەیت )ڕۆژژمێرێکی خوێن بەربوون هەیە کۆتایی ئەم 

نامیلکەیە(.

قسە لەگەڵ  مامان یان پزیشکەکەت بکە ئەگەر خوێن بەربوونەکەت بەردەوام بوو لەوەی لە شێوەی ئاسایی قورسرت بێت، یان ئەگەر 

لەناکاو خوێن بەربوونەکە لە پێشووتر ڕۆژی زیاتر خایاند.

هەندێک ئافرەت دەشێت ماوەکانیان بە بە تەواوی بوەستێت لە کاتی بەکارهێنانی  Kyleena ®. ئەگەر هیچ خوێن بەربوونێکت نەبوو لە 

ماوەی 6 هەفتەی ڕابردوو و نیگەرانیت دەربارەی دوو گیان بوون، پشکنینێکی دوو گیانی ئەنجام بدە. ئەگەر پشکنینەکە نێگەتیڤ بوو، 

پێویست ناکات پشکنینی زیاتر بکەیت ئەگەر هیچ نیشانەیەکی ترت نەبوو کە ئاماژە بێت بۆ دووگیانی )وەک هێڵنج، ماندوویی، مەمکی 

.® Kyleena  دووبارە دەگەڕێتەوە لە دوای دەرهێنانی ،® Kyleena  هەاڵوساو(. ئەگەر سووڕی مانگانەت وەستا لە کاتی بەکارهێنانی

ئایا  Kyleena ® کار دەکاتە سەر ژیانی سێکسیم؟
کاتێک  Kyleena ® شوێنی خۆی لە ناو منداڵدان دەگرێت، نەخۆت و نە هاوسەرەکەت هەستی پێناکەن لە کاتی سەرجێی کردن.

® Kyleena  ئایندەت لەگەڵ
ئایا پێویستە تۆمارێکم هەبێت بۆ شێوازەکانی خوێن بەربوونی سووڕی مانگانەم؟

بەهۆی ئەوەی ڕەنگە تێبینی جیاوازیەک بکەیت لە خوێنهاتنت، لەوانەیە بیرۆکەیەکی باش بێت تۆمارێکت هەبێت بۆ خوێنهاتنت بۆ 

یارمەتیدانت و مامان یان پزیشکەکەت بۆ ڕچەگرتنی ئەزموونت لەگەڵ  Kyleena ®. لە کۆتایی ئەم نامیلکەیەدا ڕۆژژمێرێکی خوێنهاتنت 

دەست دەکەوێت.

چی دەبێت ئەگەر بڕیارمدا منداڵم ببێت؟
Kyleena ® پارێزگاری دەکات بەرامبەر دووگیان بوون بۆ ماوەی 5 ساڵ، بەاڵم دەتوانیت داوا لە مامان یان پزیشکەکەت بکەیت کە 

ئامێرەکە دەربهێنێت. دەتوانیت هەوڵ بدەیت دوو گیان بیت لە دوای دەرهێنانی  Kyleena ®. زۆرینەی ئافرەتان لە توێژینەوە کلینیکیەکان 

کە ویستوویانە دوو گیان بن لە دوای دەرهێنانی  Kyleena ® لە ماوەی 1 ساڵدا سەرکەوتوو بوونە، کە هەمان ڕێژەیە بۆ ئەو ئافرەتانەش کە 

حەبی ڕیگریکردن لە دووگیانی بەکار ناهێنن.

ئەگەر دەتەوێت دوو گیان بیت 
 باشە لە یادت بێت لە کاتی پالندانان بۆ دوو گیانی. 

ئاژانسی نیشتیامنی خۆراک لە سوید پێشنیاری ئەوە دەکات 400 مایکرۆگرام لە فۆڵیک ئەسید لە هەموو   ڕۆژێک وەربگیرێت یەک مانگ 

بەرلە دەستپێکردن و بۆ ماوەی الیەنی یەکەم 12 هەفتەی دووگیانیەکە. ئەمە بۆ ڕێگری کردنە لە فتقی بڕبڕەیی لە منداڵەکە. ئاستی 

 پێویستی فۆڵیک ئەسید گرنگە لە کۆی کاتی دووگیانی، بۆ پێکھاتنی خانەی خوێنی دایکەکە و گەشەی کۆرپەلەکە.

.) National Food Agency, Sweden 2018 (
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پرسیارە گشتیەکان دەربارەی کۆیلەکان
ئایا دەتوانم سانتی بەکاربێنم لە کاتی هەبوونی کۆیلێک؟

بەڵێ، بەاڵم ئاگاداربە لە کایت دەرهێنانی سانتیەکە خۆت بەدوور بگریت لە گرتنی داوە هاوپێچکراوەکانی کۆیلەکە.

ئایا دەتوانم هەرکاتێک مبەوێت کۆیلەکە دەربێنم؟
بەڵێ دەتوانیت داوا لە مامان یان پزیشکەکەت بکەیت کە کۆیلەکە دەربهێنێت، بەاڵم لە دوای دەرهێنانی تۆ چی پارێزراو نیت بەرامبەر 

دووگیان بوون.

ئایا دەکرێت کۆیلێک بکەوێتە خوارەوە؟

کۆیل دەکرێت بەشێکی یان هەموو بکەوێتە خوارەوە، بەاڵم زۆر دەگمەنە. ئەگەر هەست دەکەیت ئاستی خوێنهاتنت وەک 

پێشووتری پێش دانانی کۆیلەکەی لێ هاتۆتەوە، پێویستە ئەوە بپشکنیت کە بە دروستی لە شوێنی خۆیەتی لە ناوی منداڵدانت. ئەگەر 

خوێنهاتنەکەت دەستی کرد بە ناڕێك بوون لە دواى ئەوەی ئاسایی بوو، دەکرێت نیشانەیەک بێت کە کۆیلەکەت بەشێکی کەوتووە. 

ئەگەر کۆیلەکە بکەوێت، تۆ چی تر پارێزراو نابیت لە دووگیان بوون. پێویستە خۆت دوور بگریت لە سەرجێی کردن یان کۆندۆم 

بەکاربێنە و ڕاوێژ لەگەڵ مامان یان پزیشکەکەت بکە.

ئایا کۆیلەکە وا دەکات کێشم زیاد بکات؟

نە هۆرمۆن و نە کۆیلی مس نابنە هۆی زیاد بوونی کێش.

ئایا دەکرێت ببینیت کامە جۆری کۆیل بەکاردێت لەوکاتەی دەخرێتە ناو منداڵدان؟
کارمەندانی چاودێری تەندروستی دەتوانن جیاوازی نێوان جۆرە جیاوازەکانی کۆیلت پێ بڵێن بە بەکارهێنانی سۆنەر یان تیشکی ئێکس. 

جیاوازی لە نێوان کۆیلەکانی پرۆجیستین ئەوەیە کە ئەڵقەیەکی زیوی هەیە )ماددەی نیکڵی تێدا نیە( لەسەر ئەڵقە بچووکەکانی تر، و 

 Kyleena  داوی شینی هەیە )لەسەر کۆیلەکانی تری پرۆجیستین ڕەنگی قاوەییە(.

ئایا کۆیلەکە ڕێگری دەکات لە نەخۆشیە سێکسیە گوازراوەکان؟
نەخێر، کۆیلەکان بەکاردێن بۆ ڕێگری کردن لە دووگیانی نەخوازراو و هیچ پاراستنێک پێشکەش ناکەن لە دژی نەخۆشیە سێکسیە 

گوازراوەکان، بەلەخۆگرتنی  HIV  و  AIDS . بەکارهێنانی کۆیلی هۆرمۆنی لەوە دەچێت بڕێک لە پاراسنت پێشکەش بکات لە دژی 

سەرکەوتنی هەندێک نەخۆشی، ڕەنگە لە ڕێگەى کاریگەری سەر چینە لینجەکەی ملی بێت، کە بەکرتیا ناتوانرێ لێی بچێتە ژوورەوە، و 

لەسەر پەردەی لینجی منداڵدانیش.  گرنگە کە کۆندۆم بەکاربێنیت بۆ پاراسنت لە دژی نەخۆشیە سێکسیە گوازراوەکان.

چی ڕوودەدات ئەگەر تووشی نەخۆشیە سێکسیە گوازراوەکان بووم؟
ئەگەر هەست دەکەیت تووشی نەخۆشیە سێکسیە گوازراوەکان بوویت لە کاتی بەکارهێنانی کۆیلەکە، پێویستە پەیوەندی بە مامان یان 

پزیشکی خۆت بەیت. پێویستە خۆت دوور بگریت لە سەرجێی کردن تا ئەو کاتەی مامان یان پزیشکەکەت دەبینیت.

ئایا دەتوانم کۆیلێک بەکاربێنم ئەگەر منداڵم نەبوو بێت؟

کۆیلی هۆرمۆنی و مسیی پێشنیارکراون بۆ ئافرەتانی گەنج، بەلەخۆگرتنی ئەوانەی هەرگیز دوو گیان نەبوونە. ئەزموونی بەکارهێنانی 

کۆیل لە کاتی ئێستا سنووردارە بۆ ئەوانەی زۆر گەنجن )هەرزەکار(، بەاڵم هەبوونی کۆیل بەگوێرەی هەلبژاردەی تاکە کەسی دەکرێت 

جێگرەوەیەک بێت.

 ئایا دەتوانم  Kyleena  بەکاربێنم کاتێک شیری خۆم دەدەمە کۆرپەکەم؟           بەڵێKyleena  بڕێکی زۆر کەمی پرۆجیستین دەردەدات 

و زۆر گونجاوە بۆ بەکارهێنانی لە کاتی

 شیردانی رسوشتی.  هیچ ماددەیکی ئۆیسرتجینی تێدا نیە.پرۆجیستین دەچێتە ناو شیری مەمک، 

     بەاڵم بڕەکە زۆر کەمە و ئەوە نەسەملێرناوە کە هیچ کاریگەریەکی نێگەتیڤی لەسەر منداڵەکە هەبێت.

 ئایا دەتوانم کۆیلێک بەکاربێنم لە نێوان لە دایک بوونەکان؟
بەڵێ، بەاڵم ناکرێت کۆیلەکە زووتر بێت لە 6 هەفتە لەدوای لە دایک بوون، لە دوای ئەوەی 

 خۆپاراستنی سەالمەت پێشکەش دەکات. دەتوانیت هەوڵ بدەیت دوو گیان بیتەوە ئەو کاتەی مامان یان پزیشکەکەت کۆیلەکە 
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دەردەهێنێت.

ئایا دەتوانم دوو گیان بم لە کاتی بەکارهێنانی کۆیل؟
مەترسی دوو گیان بوون لە کاتی بەکارهێنانی کۆیلەکە زۆر کەمە، بەاڵم دەکرێت ڕوو بدات. ئەگەر تووشی خوێنی سووڕی مانگانە بوویت 

لەکاتی هەبوونی کۆیلی هۆرمۆنی، ئەوە بە مانای ئەوە نیە کە تۆ دوو گیان بیت. ئەگەر خوێنهاتنی سووڕی مانگانەت نەبوو بە شێوەی 

چاوەڕوانکراو، و نیشانەکانی تریش کە دەکرێت ئاماژەی دووگیانی بن )وەک هێڵنج، ماندوو بوون، هەاڵوسانی مەمک(، پێویستە ڕاستەوخۆ 

پەیوەندی بە مامان یان پزیشکەکەت بکەیت. ئەگەر دوو گیان بوویت، ئەوە مەترسی دوو گیان بوون لە دەرەوەی منداڵدان هەیە. ئەم 

نیشانانە دەکرێت ئاماژە بن بۆ دووگیانیەک لە دەرەوەی منداڵدان:

خوێنی بێنوێژىت وەستاوە و لە ناکاو تووشی خوێنهاتنی بەردەوام و ژانە سک هاتوویت.

ژانی توند یان بەردەوامت لە خوارەوەی سکت هەیە.

نیشانەی دووگیانی ئاساییت هەیە، بەاڵم هەروەها خوێنهاتن و هەستکردن بە سەرسووڕان بکەیت.

ئەگەر تووشی هەر یەکێک لەمانەی سەرەوە بوویت، دەستبەجێ پەيوەندى بە مامان یان پزیشکەکەت بکەت.

باوترین کاریگەریە الوەکیەکانی  Kyleena ® چین؟
هاوشێوەی گشت بەرهەمە پزیشکیەکانی تر،  Kyleena  دەکرێت کاریگەری الوەکی هەبێت، بەاڵم هەموو بەکارهێنەرەکان تووشیان نابن. 

کاریگەریە الوەکیە زۆر باوەکان ) کە لە 1 لە کۆی 10 ڕوو دەدات( ژانەسەر، ژانی سک و حەوز، پێستی زیپکەدار و چەور، گۆڕانکاری لە 

شێوازەکانی خوێنهاتنی سووڕی مانگانە، هەوکردن لە ئەندامی زاوزێی دەرەکی یان زێ دەگرێتەوە.

گشت كاتێك بە پزیشکەکت ئاگادار بکەوە لەوەی  Kyleena ® بەکاردێنیت هەر کاتێک ڕاوێژکاریت هەبوو.

®

28 mm

30 mm

Small � exible T-shaped skeleton

2 thin threads 

Hormone capsule containing
19,5 mg LNG




