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 اطالعاتی برای بیامر
 امیدواریم این بروشور بتواند به سؤاالت و نگرانی های شام درباره ®Kyleena پاسخ دهد.

®Kyleena چیست؟
®Kyleena یک دستگاه داخل رحمی است که شامل یک کپسول هورمون بوده و به یک دستگاه پالستیکی نرم T شکل و سازگار با بافت، متصل است. 

عرض این دستگاه 28 میلی مرت و طول آن 30 میلی مرت می باشد و با استفاده از ابزار مخصوصی، درون رحم قرار می گیرد.

®Kyleena کوچکرتین حلقه 5 ساله موجود در بازار است که شامل دوز پایینی از پروژستین )پروژسرتون مصنوعی( است. ماما یا پزشک شام، آن 

را داخل رحم شام قرار خواهد داد و این وسیله از شام در برابر بارداری ناخواسته محافظت خواهد کرد. به لطف رهاسازی آهسته دوز پایینی از 

لونورژسرتل که نوعی پروژستین است )به طور میانگین، 9 میکروگرم در 24 ساعت(، و به صورت موضعی در داخل رحم و در طول 5 سال انجام 

می شود، دیگر نیازی به روش های روزانه، هفتگی و ماهانه پیشگیری از بارداری ندارید.

نحوه کار ®Kyleena چگونه است؟
هنگامی که ®Kyleena درون رحم شام، در جای خود قرار می گیرد، دوز پایینی از لونورژسرتل که نوعی پروژستین است را به آهستگی و به صورت 

 پیوسته، آزاد می کند و به سه طریق از شام در برابر بارداری محافظت می کند.

 ®Kyleena مخاط دهانه رحم را ضخیم کرده و از حرکت اسپرم جلوگیری می کند. .1

 ®Kyleena بر رشد غشای مخاطی آندومرت تأثیر می گذارد. این غشا، نازک تر شده و نابارور می شود. .2

همچنین، این دستگاه، محیطی نامناسب برای اسپرم در رحم و لوله های فالوپ ایجاد می کند.  به این وسیله، از حرکت اسپرم جلوگیری شده و . 3

از بارداری پیشگیری می کند.

 Kyleena@ چقدر مؤثر است؟
®Kyleena یکی از مؤثرترین روش های پیشگیری از بارداری است که از زمانی که درون رحم قرار داده می شود تا زمانی که بیرون آورده می شود، 99% 

از بارداری جلوگیری می کند. ®Kyleena حداکرث به مدت 5 سال فعال است

عملکرد هورمون پروژسرتون چیست?
®Kyleena عمدتاً به صورت موضعی در رحم عمل می کند. این دستگاه پروژستین را درون رحم آزاد می کند و تنها مقادیر بسیار اندکی از آن وارد خون 

می شود. لونورژسرتل متداول ترین نوع پروژستین استفاده شده در ابزارهای پیشگیری از بارداری است. ®Kyleena در اغلب زنان، بر تخمک گذاری 

تأثیر منی گذارد. این موضوع به این معناست که تولید طبیعی اسرتوژن توسط تخمدان ها حفظ می شود. برای کسب اطالعات بیشرت در مورد عوارض 

جانبی استفاده از ®Kyleena، ادامه این بروشور و اطالعات موجود در بسته بندی را مشاهده منایید.

رشته های متصل به ®Kyleena برای چه هستند؟
رشته های متصل به ®Kyleena به این دلیل قرار داده شده اند تا ماما یا پزشک شام بتواند آن را خارج کند. ماما یا پزشک شام به شام خواهد گفت که 

چگونه متوجه شوید که رشته ها در جای خود قرار دارند.

با بررسی رشته ها می توانید اطمینان حاصل کنید که ®Kyleena هنوز در جای خود در درون رحم قرار دارد و حفاظت مؤثری برای شام ایجاد می کند. 

در صورتی که سؤال دیگری در مورد رشته ها داشتید، لطفاً با ماما یا پزشک خود صحبت کنید.

®

PP-KYL-DK-0009-1



5 زا 2 هحفص

در موارد زیر از ®Kyleenaاستفاده نکنید:
در صورتی که باردار هستید )بخش "بارداری، شیردهی و باروری" را مشاهده منایید( 

در صورتی که دچار عفونت لگنی )عفونت اندم های تناسلی زنان( هستید یا موارد مکرری از این عفونت ها داشته اید. 

در صورتی که دچار حساسیت نسبت به عفونت در اندام های تناسلی هستید 

در صورتی که دچار عفونت اندام های تناسلی تحتانی مثل واژن یا دهانه رحم هستید 

در صورتی که پس از زایامن عفونت رحم داشته یا طی سه ماه گذشته سقط جنین داشته اید 

در صورتی که دچار تغییرات سلولی دهانه رحم هستید 

در صورتی که دچار یا مشکوک به رسطان رحم یا دهانه رحم هستید 

در صورتی که دچار تومورهایی هستید که رشد آنها، حساس به هورمون های پروژستین است مثل رسطان سینه 

در صورتی که دچار خونریزی غیر قابل توضیح از رحم هستید 

در صورتی که دچار هرگونه ناهنجاری رحم یا دهانه رحم هستید از جمله مایوموس )تومورهای قسمت عضله رحم( و این مشکل بر حفره  

رحم تأثیر گذاشته است

در صورتی که دچار بیامری کبد یا تومور کبدی هستید 

در صورتی که نسبت به لونورژسرتل یا هر یک از عنارص فعال آن حساسیت دارید )لیست آنها در بخش 6 آمده است(. 

Kyleena® روزهای اولیه پس از قرار دادن 
اطالعات مهمی که قبل از قرار دادن ®Kyleena باید بدانید

 ®Kyleena چگونه در جای خود قرار داده می شود؟
 Kyleena® .استفاده کنید، می توانید در مراجعه بعدی خود به ماما یا پزشک، آن را درون رحم قرار دهید Kyleena® هنگامی که تصمیم می گیرید از

به عنوان بخشی از معاینه زنان و با استفاده از یک لوله انعطاف پذیر در جای خود قرار می گیرد. هنگامی که ®Kyleena در جای خود قرار گرفت، 

رشته ها بریده می شوند تا حدود 3-2 سانتی مرت از آنها باقی مباند.

بالفاصله پس از قرار دادن دستگاه، باید انتظار چه چیزی را داشته باشم؟
قرار دادن دستگاه برای اغلب زنان به سادگی انجام می شود، اما برخی افراد ممکن است در طول این فرایند، درد و رسگیجه خفیفی را تجربه کنند. در 

صورتی که درد شدیدی احساس می کنید یا اینکه درد شام پس از چند هفته کاهش پیدا نکرد، با ماما یا پزشک خود متاس بگیرید.

رسعت عمل ®Kyleena برای حفاظت در برابر بارداری چقدر است؟
در صورتی که ®Kyleena را طی 7 روز از اولین روز قاعدگی، درون رحم قرار دهید، ®Kyleena حداکرث تا 5 سال، به طور مؤثر از شام در برابر بارداری 

حفاظت خواهد کرد. در صورتی که ®Kyleena را هر زمان دیگری در طول سیکل قاعدگی، درون رحم قرار دهید، به مدت 7 روز، برای اطمینان بیشرت، 

از کاندوم استفاده کنید. 

با داشنت ®Kyleena، نیازی نیست به روش های روزانه، هفتگی یا ماهانه پیشگیری از بارداری فکر کنید.

Kyleena® اولین ماه پس از قرار دادن
اطالعات مهمی که قبل از قرار دادن ®Kyleena باید بدانید

آیا دلیل دیگری برای متاس با ماما یا پزشک وجود دارد؟

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، با ماما یا پزشک خود متاس بگیرید:

اگر پس از قرار دادن دستگاه، درد یا خونریزی شدیدی تجربه می کنید یا اینکه درد یا خونریزی شام، به مدت بیش از 5 هفته ادامه دارد. 

اگر فکر می کنید باردار هستید. 

اگر به طور مداوم دچار دردهای شکمی، تب یا ترشحات غیر طبیعی هستید 

اگر شام یا رشیک جنسی تان، در طول رابطه جنسی، احساس درد یا ناراحتی می کنید. 

اگر الگوی قاعدگی شام دچار تغییر شده است )مثالً اگر خونریزی ندارید، یا دچار خونریزی اندکی هستید و سپس به طور ناگهانی، خونریزی  

شام شدید و مداوم می شود(.

اگر دچار مشکالت پزشکی دیگری هستید )مثالً میگرن/رسدردهای خیلی شدید، مشکل ناگهانی در بینایی، زردی یا فشار خون باال. 
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موارد دیگری که هنگام استفاده از ®Kyleena باید بدانید
تأثیر ®Kyleena بر الگوی قاعدگی من چگونه است؟  آیا هر ماه دچار قاعدگی خواهم شد؟

قاعدگی شام از نظر میزان خونریزی و تعداد روزهای خونریزی در ماه، سبک تر خواهد شد. ممکن است در طی 6-3 ماه اولیه پس از قرار دادن 

®Kyleena دچار لکه بینی یا خونریزی خفیف شوید. ممکن است برخی زنان در طی این مدت خونریزی شدیدتری داشته باشند یا اینکه این مدت برای 

آنها طوالنی تر باشد، اما این موضوع به این معنی نیست که هر روز، خونریزی خواهید داشت. ما پیشنهاد می کنیم، سوابقی از زمان هایی که دچار 

خونریزی می شوید را ثبت کنید، تا بتوانید بهبودهای بعدی را مشاهده منایید )در انتهای این بروشور، یک تقویم خونریزی موجود است(.

در صورتی که خونریزی شام، همچنان شدیدتر از حالت طبیعی است یا اگر به طور ناگهانی، چندین روز بیشرت از قبل، رشوع به خونریزی می کنید، با 

ماما یا پزشک خود صحبت کنید.

در برخی زنان، ممکن است قاعدگی در هنگام استفاده از ®Kyleena به طور کامل متوقف شود. در صورتی که در طی 6 هفته گذشته خونریزی 

نداشته اید و نگران باردار بودن خود هستید، آزمایش بارداری بگیرید. در صورتی که جواب آزمایش منفی بود و هیچ عالیم دیگری که نشان دهنده 

بارداری باشد، ندارید، نیازی به گرفنت آزمایش مجدد بارداری ندارید. در صورتی که حین استفاده از ®Kyleena، قاعدگی شام متوقف شود، با برداشنت 

®Kyleena مجدداً به حالت طبیعی باز خواهد گشت.

آیا ®Kyleena بر زندگی جنسی من تأثیر می گذارد؟
هنگامی که ®Kyleena درون رحم و در محل خود قرار گیرد، نه شام و نه رشیک جنسی تان، در طول رابطه جنسی آن را احساس نخواهید کرد.

Kyleena® آینده شام با
آیا باید سوابق مربوط به الگوی قاعدگی خود را نگهداری کنم؟

از آنجا که ممکن است متوجه تفاوتی در قاعدگی خود شوید، نگهداری سوابق قاعدگی/لکه بینی ایده خوبی خواهد بود و می تواند به شام و ماما یا 

پزشک تان در پیگیری تجربه شام از ®Kyleena تأثیر داشته باشد. در انتهای این بروشور می توانید یک تقویم قاعدگی مشاهده کنید.

اگر تصمیم به بچه دار شدن گرفتم، باید چکار کنم؟
®Kyleena برای حداکرث 5 سال شام را در برابر بارداری حفاظت می کند، اما هر زمان که بخواهید می توانید از ماما یا پزشک خود درخواست کنید آن 

را بیرون بیاورد. به محض برداشنت ®Kyleena، می توانید برای باردار شدن اقدام کنید. مطالعات کلینیکی نشان داده که اغلب زنانی که پس از برداشنت 

®Kyleena قصد باردار شدن داشته اند، طی 1 سال موفق به این کار شده اند، این نرخ با زنانی که از روش های پیشگیری از بارداری استفاده منی کنند، 

برابر است.

اگر می خواهید باردار شوید
در زمان برنامه ریزی برای بارداری، به خاطر داشته باشید

سازمان ملی غذا در سوئد توصیه می کند از یک ماه قبل از بارداری تا پس از گذشت حداقل 12 هفته از بارداری، روازنه 400 میکروگرم فولیک اسید 

مرصف کنید. هدف از این کار، پیشگیری از فتق نخاعی در کودک است. وجود میزان کافی از فولیک اسید در طول بارداری برای تشکیل سلول های 

خونی مادر و رشد جنین بسیار مهم است. )سازمان ملی غذا، سوئد 2018(

سؤاالت متداول در مورد حلقه های پیشگیری
آیا در هنگامی که حلقه دارم، می توانم از تامپون استفاده کنم؟

بله، اما هنگام بیرون کشیدن تامپون مراقب باشید که رشته های متصل به حلقه را نگیرید و حلقه را بیرون نیاورید.

آیا می توانم هر زمان که خواستم، حلقه را بیرون بیاورم؟
بله. شام می توانید هر زمان که خواستید، از ماما یا پزشک خود بخواهید حلقه را بیرون بیاورد، اما به یاد داشته باشیدکه با بیرون آوردن آن، دیگر در 

برابر بارداری محافظت منی شوید.
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ممکن است حلقه از محل خود خارج شود؟
حلقه ممکن است تا حدی یا به طور کامل از محل خود خارج شود، اما احتامل آن بسیار اندک است. اگر فکر می کنید میزان خونریزی شام به مقدار 

قبل از گذاشنت حلقه بازگشته است، باید بررسی کنید که آیا حلقه به درستی در محل خود در درون رحم قرار دارد. در صورتی که پس از منظم بودن 

قاعدگی، دچار بی نظمی در قاعدگی شدید، می تواند نشانه این موضوع باشد که حلقه تا حدی از محل خود خارج شده است. در صورت خارج شدن 

حلقه از محل خود، دیگر در برابر بارداری حفاظت نخواهید شد. بنابراین باید از رابطه جنسی خودداری کرده و یا از کاندوم استفاده کنید و با ماما یا 

پزشک خود صحبت کنید.

آیا حلقه می تواند موجب افزایش وزن من شود؟
هیچ یک از حلقه های هورمونی یا مسی، موجب افزایش وزن منی شوند.

آیا هنگامی که حلقه در محل خود در درون رحم قرار دارد، می توان نوع حلقه را تشخیص داد؟
پرسنل بهداشتی از طریق سونوگرافی یا عکس برداری با اشعه ایکس، می توانند تفاوت میان انواع مختلف حلقه را به شام بگویند. تفاوت حلقه های 

پروژستین این است که یک حلقه نقره ای )بدون نیکل( روی مدل های کوچکرت دارند و ®Kyleenaدارای رشته های آبی می باشد )این رشته ها در 

حلقه های پروژستین دیگر، قهوه ای رنگ است(.

آیا حلقه می تواند از من در برابر بیامری های مقاربتی حفاظت کند؟
خیر. حلقه ها برای محافظت در برابر بارداری ناخواسته به کار می روند و منی توانند در برابر بیامری های مقاربتی از جمله HIV و ایدز از شام 

محافظت کنند. به نظر می رسد استفاده از حلقه هورمونی تا حد خاصی از افزایش عفونت جلوگیری می کند، احتامالً این کار از طریق تأثیر بر مخاط 

دهانه رحم از طریق غیر قابل نفوذ شدن آن برای باکرتی ها و همچنین تأثیر بر غشای مخاطی رحم انجام می شود.  بسیار مهم است که برای حفاظت 

در برابر بیامری های مقاربتی، از کاندوم استفاده کنید.

در صورتی که به یک بیامری مقاربتی مبتال شوم، چه اتفاقی می افتد؟
در صورتی که فکر می کنید در هنگام استفاده از حلقه، به یک بیامری مقاربتی مبتال شده اید، باید با ماما یا پزشک خود متاس بگیرید. تا قبل از 

مالقات با ماما یا پزشک خود، باید از رابطه جنسی خودداری کنید.

در صورتی که تاکنون فرزندی نداشته باشم، آیا می توانم از حلقه استفاده کنم؟
استفاده از حلقه های مسی و هورمونی برای زنان جوان از جمله کسانی که هرگز سابقه بارداری نداشته اند، توصیه می شود.استفاده از حلقه در حال 

حارض برای دخرتان خیلی جوان )نوجوان( محدود شده است، اما استفاده از حلقه بر اساس انتخاب شخصی، می تواند یک راه جایگزین باشد.

آیا در دوران شیردهی، می توانم از ®Kyleena استفاده کنم؟
بله. ®Kyleenaدوز پایینی از پروژستین را ترشح می کند و برای استفاده در دوران شیردهی، کامالً مناسب است. ®Kyleenaدارای اسرتوژن منی باشد. 

پروژستین وارد شیر مادر می شود، اما مقدار آن بسیار اندک است و هیچ گونه تأثیر منفی بر کودک به اثبات نرسیده است.

آیا در فاصله بین زایامن ها می توانم از حلقه استفاده کنم؟
بله، اما امکان قرار دادن حلقه قبل از سپری شدن حداقل 6 هفته از زایامن، وجود ندارد، پس از آن حلقه می تواند به شکل ایمن از بارداری پیشگیری 

مناید. به محض برداشنت حلقه توسط ماما یا پزشک شام، می توانید برای باردار شدن اقدام کنید.

آیا در هنگامی که حلقه دارم، ممکن است باردار شوم؟
خطر باردار شدن در هنگام استفاده از حلقه، بسیار پایین، اما به هر حال امکانپذیر است. در صورتی که هنگام استفاده از حلقه هورمونی، به هیچ 

عنوان قاعدگی نداشته باشید، معموالً به معنای باردار بودن شام نیست. در صورتی که آنگونه که انتظار دارید، قاعدگی ندارید و سایر عالیمی که 

می تواند نشانگر بارداری باشد را دارا هستید )از قبیل تهوع، خستگی، تورم سینه ها( باید مستقیامً با ماما یا پزشک خود متاس بگیرید. در صورتی که 

باردار شوید، خطر بارداری خارج از رحم وجود دارد. عالیم و نشانه های زیر می توانند نشان دهنده بارداری خارج از رحم باشند:

قاعدگی شام متوقف شده ولی به طور ناگهانی دچار خونریزی مداوم و دردهای شکمی می شوید. 

احساس درد شدید یا مداوم در قسمت تحتانی شکم. 

خونریزی داشنت و احساس گیجی عالوه بر داشنت عالیم عادی بارداری. 

در صورتی که هر یک از عالیم باال را دارید، فوراً با ماما یا پزشک خود متاس بگیرید.



5 زا 5 هحفص

رایج ترین عوارض جانبی ®Kyleena چه هستند؟
®Kyleena نیز، مشابه متام محصوالت پزشکی، می تواند عوارض جانبی در پی داشته باشد اما همه استفاده کنندگان این عوارض را تجربه نخواهند کرد. 

عوارض جانبی بسیار شایع )که از هر 10 زن، در 1 مورد یا بیشرت اتفاق می افتند( شامل رسدرد، درد در ناحیه شکم یا لگن، آکنه یا پوست چرب، تغییر 

در الگوی قاعدگی، کیست در تخمدان، التهاب در اندام های تناسلی بیرونی یا واژن )ولووواژینیت( می شود.

در هنگام مشاوره با پزشک، همیشه به او اطالع دهید که از ®Kyleena استفاده می کنید.

®

28 mm

30 mm

ریذپ فاطعنا T کچوک لکش تلکسا

2 thin threads 

Hormone capsule containing
19,5 mg LNG




