The Intrauterine Ball
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עלון מידע למשתמשת
בלרין ( IUB™ SCu300Bלהלן "בלרין")
התקן תוך רחמי נחושתי

תוצא צינורית ההחדרה ועל צוואר הרחם יישארו שני קצות חוט כחולים שיקוצרו
למניעת חוסר נוחות.
בזמן תהליך ההחדרה את עלולה להרגיש כאב עוויתי או דוקר .חלק מן הנשים
עשויות לחוש נטייה לעילפון ,בחילה או סחרחורת עד מספר דקות לאחר
ההתקנה .שימוש בחומר מאלחש לפני ההחדרה נתון לבקשתך ולהחלטת הרופא.
הרופא עשוי לבקש ממך לשכב מספר דקות ולחזור באופן הדרגתי למצב עמידה.

כיצד אני יכולה לבדוק שהבלרין ממוקם ברחם?

הבלרין הוא התקן תוך רחמי למניעת הריון .הבלרין אינו מגן מפני הדבקות באיידס
( )HIVאו ממחלות מין אחרות.

כחודש לאחר ההתקנה עליך לשוב לביקורת אצל רופאך על מנת לוודא כי
ההתקן ממוקם ברחם.
אם הבלרין אינו ממוקם בתוך הרחם הסיכוי להרות גדל .במצב זה אם אינך יכולה
לפנות מידית לרופאך עלייך להשתמש באמצעי מניעה נוסף.
אין מניעה להשתמש בטמפונים בנוכחות הבלרין.

מהו הבלרין?

מה אם אהרה במהלך השימוש בבלרין?

הבלרין הוא התקן המוחדר לרחמך לצורך מניעת הריון .ההתקן יעיל עד ל5 -
שנות שימוש .הבלרין ליועד לשימוש בנשים בנות  15לפחות.
ההתקן עשוי מתיל מתכתי (ניטינול ,שהוא סגסוגת של ניקל וטיטניום) בעל
תכונה של זיכרון צורני ומעוצב בצורה של כדור .על מבנה התיל המצופה פולימר
מורכבים כדורי נחושת .לקצה אחד של ההתקן מחובר חוט בעל שני זנבות .זנבות
החוט ניתנות למישוש כאשר ההתקן נמצא בתוך הרחם .הבלרין ומרכיביו אינם
מכילים לטקס (.)Latex

אם את חוששת שהרית פני מידית לרופאך .אם את הרה בזמן שהבלרין נמצא
ברחמך את עלולה לפתח זיהום קשה והלם ,עלולה להתפתח הפלה ,לידה
מוקדמת ואף מוות .בגלל סיכונים אלו ,ימליץ הרופא להוציא את הבלרין מידית אף
שהוצאה כזו עלולה לגרום להפלה.

חשוב שתקראי ותביני את דף המידע הזה ותיוועצי עם רופאך לפני החלטתך
לבחור להשתמש בבלרין .יש חשיבות שתדעי מהן כלל השיטות באמצעי מניעת
הריון היכולים להתאים לך.

כמה זמן אוכל להשאיר את הבלרין ברחם?
משך השימוש בבלרין הוא עד  5שנים .לאחר  5שנים על יש לדאוג שרופאך יוציא
את הבלרין .במידה ואת חפצה בכך וזהו עדיין אמצעי המניעה המתאים לך ,תוכלי
לבקש להתקין בלרין חדש מידית לאחר הוצאת הקודם לו.

מתי עלי ליצור קשר עם רופאי?
צרי קשר עם רופאך בכל שאלה הקשורה ל בלרין וכן אם:
•את חושבת שהרית
•יש לך כאבים באגן או כאבים במהלך קיום יחסי מין
•יש לך הפרשה וגינלית חריגה או נגעים וגינליים
•יש לך חום לא מוסבר
•אפשרי שנחשפת למחלות מין
•את חשה בחלקים נוספים של הבלרין מעבר לחוטים
•את או בן זוגך גיליתם נשאות ל ( HIVוירוס האיידס)
•את סובלת מדימום ממושך או כבד
•יש לך איחור בווסת

כיצד פועל הבלרין?
לפי תיאוריות מקובלות מנגנון פעולת הבלרין כולל מניעת היכולת של זרע להגיע
לביצית ,מניעת היכולת של זרע להפרות את הביצית ומניעת היכולת של הביצית
להשתרש ברירית הרחם .הבלרין איננו פוגע במנגנון המחזורי החודשי והביוץ
הטבעי של השחלות.

למי מתאים השימוש בבלרין?
את יכולה לבחור בבלרין אם:
•את מעוניינת באמצעי מניעה מאד יעיל
•את זקוקה לאמצעי מניעה שפעולתו הפיכה
•את רוצה אמצעי מניעה שקל להשתמש בו
•ברצונך להמנע משימוש בהורמונים למניעת הריון.

למי השימוש בבלרין אינו מתאים?
אינך יכולה להשתמש בבלרין אם
•את הרה או עשויה להיות הרה
•את בעלת רחם שונה בצורתו מהרגיל
•יש לך דלקת באגן או שיש לך סיכון גבוה לפתח דלקת באגן (לדוגמא – יש לך
יותר מבן זוג אחד ,או לבן זוגך יש יותר מבת זוג אחת)
•הייתה לך דלקת חריפה ברחם  3חודשים לאחר לידה או גרידה
•יש לך סרטן או חשד לסרטן בצוואר הרחם או ברחם
•את סובלת מדימום וגינלי שמקורו לא ברור
•יש לך דלקת חריפה בצואר הרחם
•את סובלת ממחלת ווילסון )רגישות לנחושת(
•יש לך רגישות למי ממרכיבי הבלרין
•קיים ברחמך התקן תוך רחמי

כיצד מחדירים את הבלרין?
הבלרין מוחדר לרחם ע"י הרופא בביקור מרפאתי רגיל .הרופא יבדוק את מנח
וגודל הרחם .הרופא יחטא את צוואר הרחם בתמיסת חיטוי וימדוד את עומק חלל
הרחם .הבלרין יוחדר לרחם מתוך צינורית החדרה ולאחר מיקומו בחלל הרחם

ﯾﻤﻜﻦ ﻤﻟﺰود اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ إزاﻟﺔ ™ IUBﻲﻓ أي وﻗﺖ .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
™ ،IUBﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻤﻟﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤ
ﻞ.
ﻛﯿﻒ ﯾﻌﻤﻞ ™IUB؟
أﺳﺲ ﻋﻤﻞ ™ IUBﯾﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻤﻟﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻰﻟ اﻟﺒﻮﯾﻀﺔ ،وﻣﻨﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻤﻟﻨﻮﯾﺔ
ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺐ اﻟﺒﻮﯾﻀﺔ ،وﻣﻨﻊ اﻟﺒﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺼﺎق (اﻻﻧﺰراع) ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ IUB™ .ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﻤﻟﺒﺎﯾﺾ
ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﯾﻀﺎت (اﻻﺑﺎﺿﺔ) ﻛﻞ ﺷﮭﺮ.

ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﺨﺪام ™IUB؟
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﯿﺎر ™ IUBإذا ﻛﻨﺖ
• ﺗﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪ ا ً
• ﺗﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﻘﺎف ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﮭﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

מעוקר באתילן אוקסיד.
עיקור חוזר אסור.
אין להשתמש אם האריזה פגומה או פתוחה.
1

להריון המתפתח במהלך נשיאת בלרין יש סיכון מוגבר להיות הריון חוץ רחמי.
הריון חוץ רחמי הוא מצב חירום אשר לעיתים דורש התערבות ניתוחית .הריון חוץ
רחמי עלול לגרום לדימום פנימי ,אי פוריות ומוות .דימום לא סדיר או כאבי בטן
יכולים להיות סימנים של הריון חוץ רחמי.
לנחושת שעל הבלרין לא אמורה להיות השפעה הגורמת למומים מולדים.

ﻣﻦ ھﻦ اﻟﻠﻮاﻲﺗ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﻌﻦ اﺳﺘﺨﺪام ™IUB؟

מוצר אחד בכל אריזה.
יש לעיין בהוראות השימוש.
זהירות .ישנן אזהרות ייחודיות הקשורות לשימוש במוצר זה,
נא לעיין בהוראות השימוש.
נא למחזר את האריזה לאחר השימוש.
תאריך גרסה13.04.2016 :
מפיץ בלעדי  :פריגו ישראל סוכנויות בע"מ\
רח' הלחי  20בני ברק  5120050ישראל
מספר רישום פנקס אמ"ר27670002 :

מהן תופעות הלוואי הצפויות בשימוש עם בלרין?

תופעות לואי קשות שאינן נפוצות עלולות להיות:
•דלקת חריפה באגן (  .) PIDבשכיחות נמוכה התקנים תוך רחמיים וביניהם גם
הבלרין עלולים להיות קשורים עם דלקת חריפה באגן .דלקת זו מערבת את
הרחם החצוצרות ואיברים סמוכים .הסיכון המוגבר לדלקת חריפה באגן הוא
בתקופה של  20יום לאחר ההתקנה .סיכוייך לפתח דלקת חריפה באגן עולים
אם יש לך או לבן זוגך יותר מבן/בת זוג אחד/ת איתם אתם מקיימים יחסי מין.
אנטיביוטיקה היא התרופה לדלקת חריפה באגן ,אך הדלקת עשויה לגרום
לסיבוכים קשים כגון אי פוריות ,הריון חוץ רחמי וכאב כרוני באגן .לעיתים נדירות
דלקת חריפה באגן עלולה לגרום למוות .במקרים הקשים של דלקת חריפה
באגן הטיפול עשוי לכלול ניתוח לכריתת הרחם .פני לרופאך באופן מידי אם יש
לך תסמינים מחשידים לדלקת באגן :כאב בטן או אגן ,כאבים בעת קיום יחסים,
הפרשות וגינליות עם ריח רע ,דימום חריג או חום.
•קושי בהוצאת הבלרין :לעיתים יש קושי בהוצאת הבלרין מהרחם .המצב לעיתים
ידרוש התערבות כירורגית כדי להוציאו.
•חירור הרחם )פרפורציה( :לעיתים נדירות ובעיקר בעת ההחדרה עלול הבלרין
לנקב את דופן הרחם .מצב זה נקרא חירור הרחם .במצב זה יש להוציא את
הבלרין .לעיתים יש צורך בפעולה כירורגית כדי להוציאו .חירור הרחם עלול
לגרום לזיהום ,הצטלקות או נזק לאיברים אחרים .במצב שבו הבלרין חירר את
הרחם ואינו מונח בתוכו ,אינך מוגנת מפני הריון.
•פליטה :הבלרין עלול להיפלט מהרחם בחלקו או במלואו .מצב זה נקרא פליטה.
נשים שלא הרו בעבר נמצאות בסיכון גבוה יותר לפליטת הבלרין לעומת
נשים שכבר הרו .אם את חוששת שהבלרין נפלט בחלקו או במלואו ,השתמשי
באמצעי מניעה נוסף כגון קונדום וצרי קשר עם רופאך .אין להכניס חזרה התקן
בלרין שנפלט.
•עלולות להיות תופעות לואי נוספות עם הבלרין ,לדוגמא אנמיה (ספירת דם
נמוכה) ,כאבי גב ,כאב בעת קיום יחסי מין ,כאבי וסת ,תגובה אלרגית ,זיהום
נרתיקי ,הפרשה נרתיקית ,תחושת עילפון וכאב .בן זוגך עשוי לחוש חוסר נוחות
בגלל חוטי ההתקן אם לא קוצרו באופן מספק .יש ליידע טכנאי דימות תהודה
מגנטית (  ) MRIלפני ביצוע דימות בנשים הנושאות התקן בלרין .זוהי אינה
הרשימה המלאה של כל תופעות הלוואי האפשריות ,אם ברצונך לשאול על
תופעות נוספות היוועצי עם רופאך.

ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻏﯿﺮت رأﯾﻲ وأردت أن أﺻﺒﺢ ﺣﺎﻣﻼ؟

לשימוש חד פעמי בלבד.

אם החלטת להמשיך בהריון כאשר הבלרין ברחמך ,עלייך להגיע לביקורים
סדירים אצל רופאך ולהודיע לו באופן מידי אם מופיעים תסמינים כגון חום,
צמרמורת ,כאב ,דימום ,תסמינים דמויי שפעת או הפרשה וגינלית עם ריח רע.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר של הבלרין הן דימום ארוך וכבד יותר מהרגיל
והכתמה דמית בין וסתית .רוב התופעות הללו נעלמות  3 - 2חודשים לאחר
התקנת הבלרין .ואולם אם הווסת ממשיך להיות כבד או ארוך או ישנן הכתמות
דמיות בין ווסתיות ,פני לרופאך.

ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ ﻤﻟﺪة ﺗﺼﻞ إﻰﻟ  5ﺳﻨﻮات .ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺠﺐ إزاﻟﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺒﯿﻦ ،وإذا ﻣﺎ زال اﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﻨﺘﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺎً ﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ وﺿﻊ
™ IUBﺟﺪﯾﺪ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺰﯾﺎرة.

עלון מידע זה מכיל את המידע החשוב ביותר בקשר לשימוש בבלרין.
אם את מעוניינת במידע נוסף אנא היוועצי ברופאך .תוכלי לבקש
מרופאך הפניה למידע כתוב על הבלרין ואשר מיועד לרופאים.
עלון מידע זה מכיל את המידע החשוב ביותר בקשר לשימוש ב . IUB
אם את מעוניינת במידע נוסף אנא היוועצי ברופאך .תוכלי לבקש מרופאך הפניה
למידע כתוב על ה  IUBואשר מיועד לרופאים.

מה קורה אם ארצה להרות?
הרופא יכול להוציא את הבלרין בכל זמן .לאחר הוצאת הבלרין פעילותו למניעת
הריון נפסקת באופן כמעט מידי.

ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ إﺑﻘﺎء ™ IUBﻲﻓ ﻣﻜﺎﻧﮫ؟

"בלרין" ו " IUB "-הינם
סימנים מסחריים של
אוקון מדיקל בע"מ .
www.oconmed.com

היצרן ובעל הרישום:
אוקון מדיקל בע"מ
השדרה המרכזית 15
ת.ד 552 .מודיעין ישראל 7171801
טל0722-150-105 .

ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ™ IUBإذا ﻛﻨﺖ:
• ﺗﺸﻜﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻤﻞ
•ﯾﻚ اﻟﺮﺣﻢ ذو ﺷﻜﻞ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
• ﻟﺪﯾﻚ ﻋﺪوى ﻲﻓ اﻟﺤﻮض ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض ( )PIDأو ﻟﺪﯾﻚ ﺳﻠﻮك ﺣﺎﻲﻟ ﯾﻀﻌﻚ ﻲﻓ
ﺧﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ب ( PIDﻋﻰﻠ ﺳﺒﯿﻞ اﻤﻟﺜﺎل ،ﻤﺗﺎرﺳﯿﻦ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،أو ﺮﺷﯾﻚ
ﺣﯿﺎﺗﻚ ﯾﺎﻤرس اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻧﺴﺎء أﺧﺮﯾﺎت)
• اذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺻﺒﺖ ﺑﻌﺪوى ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻹﺟﮭﺎض ﻲﻓ اﻷﺷﮭﺮ ال  3اﻤﻟﺎﺿﯿﺔ
• ﻟﺪﯾﻚ ﺮﺳطﺎن اﻟﺮﺣﻢ أو ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
• ﻟﺪﯾﻚ ﻧﺰﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺒر ﻣﻦ اﻤﻟﮭﺒﻞ
• ﻟﺪﯾﻚ اﻟﺘﮭﺎب ﻲﻓ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
• ﻣﺼﺎﺑﺔ ﻤﺑﺮض وﯾﻠﺴﻮن (اﺿﻄﺮاب ﻲﻓ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺤﺎس)
• ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻤﻟﻮاد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ ™IUB
• ﻟﺪﯾﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ

ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ؟
MIDI

The Intrauterine Ball

معلومات للمستخدم

"بالريين " IUB™ SCu300B MIDI

ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ ﺧﻼل زﯾﺎرة اﻟﻌﯿﺎدة .ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ أوﻻ ﺑﻔﺤﺺ
وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺮﺣﻢ .ﺛﻢ ،ھﻮ أو ھﻲ ،ﺳﯿﻘﻮم ﺑﺘﻄﮭﯿﺮ اﻤﻟﮭﺒﻞ وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،وﻗﯿﺎس ﻋﻤﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،ﺛﻢ ادﺧﺎل
أﻧﺒﻮب ﺑﻼﺳﺘﯿﻲﻜ ﯾﺤﺘﻮي ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ .ﺗﺘﻢ إزاﻟﺔ اﻷﻧﺒﻮب ،وﺗﺮك ™ IUBداﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ .اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﻟﺰرﻗﺎء ﻤﺗﺘﺪ إﻰﻟ اﻤﻟﮭﺒﻞ .ﯾﺘﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﺨﯿﻮط ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﯿﻖ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺪﺧﻞ ™IUB
ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ ،ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﺸﻨﺞ أو اﻟﻀﻐﻂ .ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺸﻌﺮن ﺑﺎﻟﺪوﺧﺔ ،اﻟﻐﺜﯿﺎن ،أو ﺑﺪوار ﻟﺒﻀﻊ
دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .اﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﺨﺪر ﻗﺒﻞ ادﺧﺎل اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻨﻮط ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻤﻟﺮﯾﺾ أو اﻟﻄﺒﯿﺐ.
ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺐ طﺒﯿﺒﻚ ﻣﻨﻚ اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻟﻔﺮﺘة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺒﻂء.
ﯾﺠﺐ إزاﻟﺔ ™ IUBﻓﻘﻂ ﻋﻰﻠ ﯾﺪ أﺧﺼﺎﻲﺋ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﺮﺒ ﺳﺤﺐ ﻓﺘﺎﺋﻞ اﻻزاﻟﺔ.

لولب رحمي

ﻛﯿﻒ أﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ™ IUBﻣﻮﺟﻮد ﻲﻓ رﺣﻤﻲ؟

يتم استخدام  IUB™ SCu300B MIDIويثبت داخل الرحم ملنع الحمل .وهو ال يحمي ضد
العدوى بفريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز) وغريه من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنيس.

ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺰﯾﺎرة طﺒﯿﺒﻚ ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻲﻟ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ™ IUBﻻ ﯾﺰال ﻲﻓ
اﻟﺮﺣﻢ.

من املهم بالنسبة لك فهم املعلومات الواردة يف هذه النرشة ومناقشتها مع مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك قبل اختيار جهاز  IUB™ SCu300B MIDIكلولب رحمي (™ )IUBيجب عليك أيضا
معرفة املزيد عن وسائل منع الحمل األخرى التي قد تكون خيار ا مناسب ا لك.

إذا ﻛﺎن ﻲﻓ اﻤﻟﻜﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﺰﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﻚ ﻟﺤﺪوث اﻟﺤﻤﻞ .اذا ﻢﻟ ﺗﺘﻤﻜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻤﻟﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻮرا ً ،ﻋﻠﯿﻚ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﯿﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻤﻟﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ.
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺪادات اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ™.IUB

ما هو ™IUB؟

ﻣﺎذا ﻟﻮ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻣﻼ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام ™IUB؟

و ™ IUBهو جهاز يحرر النحاس ويتم تثبيته يف الرحم ملنع الحمل ملدة تصل إىل  5سنوات .جهاز
™ IUBمخصص لالستخدام لدى النساء اللوايت بلغن سن  16سنة عىل األقل.
يصنع ™ IUBمن سبيكة تحفظ الشكل (النتينول) اطارها مشكل ككرة يبغ قطرها  15ملم .يغطى
االطار بالنحاس .وتوصل اثنتان من الفتائل إىل نهاية اإلطار .والفتائل هي الجزء الوحيد من ™IUB
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺸﻌﺮي ﺑﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ IUB™ .وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻰﻠ ﻣﺎدة
اﻟﻼﺗﻜﺲ.

إذا ﺷﻜﻜﺖ ﺑﺄﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺟﮭﻲ اﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻋﻰﻠ اﻟﻔﻮر .إذا ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻣﻼ
ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ™ IUBﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪوى اﻟﺸﺪﯾﺪة أو ﺑﺼﺪﻣﺔ ،اﺟﮭﺎض أو وﻻدة ﻣﺒﻜﺮة ،
وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻰﻟ اﻟﻮﻓﺎة .ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻤﻟﺨﺎطﺮ ،ﺳﻮف ﯾﻘﻮم طﺒﯿﺒﻚ ﻲﻓ
ﺣﺎل وﺟﻮد ™ IUBﺑﺈزاﻟﺘﮫ ،ﻋﻰﻠ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إزاﻟﺘﮫ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﺟﮭﺎض.
إذا اﺳﺘﻤﺮﯾﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد ™ IUBﻲﻓ ﻣﻜﺎﻧﮫ ،ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ طﺒﯿﺒﻚ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم .ﺗﻮﺟﮭﻲ إﻰﻟ ﻣﺰود
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻔﻮر إذا ﻛﻨﺖ أﺻﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ ،اﻟﻘﺸﻌﺮﯾﺮة ،اﻟﺘﺸﻨﺞ ،اﻷﻢﻟ ،اﻟﻨﺰﯾﻒ ،أو أﻋﺮاض

•	 Are allergic to any of the IUB’s materials.
•	 Already have an intrauterine contraceptive in your uterus.

The Intrauterine Ball
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BALERINE, IUB™ SCu300B MIDI INTRAUTERINE DEVICE

INFORMATION FOR PATIENTS
The BALERINE, IUB™ SCu300B MIDI Intrauterine Device is used to prevent
pregnancy.
It does not protect against HIV infection (AIDS) and other sexually transmitted
diseases.
It is important for you to understand this brochure and discuss it with your
healthcare provider before choosing the BALERINE, IUB™ SCu300B MIDI
Intrauterine Device (BALERINE). You should also learn about other birth
control methods that may be an option for you.

What is the BALERINE?
The BALERINE is a copper-releasing device that is placed in your uterus
to prevent pregnancy for up to 5 years. The BALERINE is intended for
use by women at least 15 years of age.
The BALERINE is made of a shape memory alloy (Nitinol) frame shaped
as a 15 mm in diameter sphere. Copper is placed on the frame.
Two threads are attached to the end of the frame. The threads are the
only part of the BALERINE that you may feel when the BALERINE is in
your uterus.
The BALERINE and its components do not contain latex.

How long can I keep the BALERINE in place?
You can keep the BALERINE in your uterus for up to 5 years. After 5
years, you should have the BALERINE removed by your healthcare
provider. If you wish and if it is still right for you, you may get a new
BALERINE during the same visit.

What if I change my mind and want to become
pregnant?
Your healthcare provider can remove the BALERINE at any time. After
discontinuation of the BALERINE, its contraceptive effect is reversed.

How does the BALERINE work?
Widely accepted theories on how the BALERINE works include
preventing sperm from reaching the egg, preventing sperm from
fertilizing the egg, and preventing the egg from attaching (implanting)
in the uterus. BALERINE does not stop your ovaries from making an egg
(ovulating) each month.

Who might use the BALERINE?
You might choose the BALERINE if you would like
•	 Birth control that is very effective.
•	 Birth control that stops working when you stop using it.
•	 Birth control that is easy to use.
•	 To avoid using synthetic hormones for contraception.

How is the BALERINE placed in the uterus?
The BALERINE is placed in your uterus during an office visit. Your
appropriately trained health care professional first examines you to find
the position of your uterus. Next, he or she will cleanse your vagina and
cervix, measure your uterus, and then slide a plastic tube containing
the BALERINE into your uterus. The tube is removed, leaving the
BALERINE inside your uterus. Two blue threads extend into your vagina.
The threads are trimmed to minimize discomfort. As the BALERINE is
inserted, you may feel cramping or pinching. Some women feel faint,
nauseated, or dizzy for a few minutes afterwards. Use of an analgesic
before insertion is at the discretion of the patient and the clinician.
Your healthcare provider may ask you to lie down for a while before
leaving.
The BALERINE should only be removed by a healthcare professional
and is conducted by pulling the removal threads.

How do I check that the BALERINE is in my uterus?
Visit your healthcare provider for a check-up about one month after
placement to make sure the BALERINE is still in your uterus.
If the BALERINE is in the wrong place, your chances of getting pregnant
are increased. If you can’t see your healthcare provider right away, use
an additional birth control method.
You may use tampons when you are using the BALERINE.

What if I become pregnant while using the BALERINE?
If you think you are pregnant, contact your healthcare professional
right away. If you are pregnant and the BALERINE is in your uterus, you
may get a severe infection or shock, have a miscarriage or premature
labor and delivery, or even die. Because of these risks, your healthcare
provider will recommend that you have the BALERINE removed, even
though removal may cause miscarriage.
If you continue a pregnancy with the BALERINE in place, see your
healthcare provider regularly. Contact your healthcare provider
right away if you get fever, chills, cramping, pain, bleeding, flu-like
symptoms, or an unusual, bad smelling vaginal discharge.
A pregnancy with the BALERINE in place has a greater than usual
chance of being ectopic (outside your uterus). Ectopic pregnancy is an
emergency that may require surgery. An ectopic pregnancy can cause
internal bleeding, infertility, and death. Unusual vaginal bleeding or
abdominal pain may be signs of an ectopic pregnancy.
Copper in the BALERINE does not seem to cause birth defects.

•	 Difficult removals: Occasionally the BALERINE may be hard to remove
because it is lodged in the uterus. Hysteroscopy may sometimes be
needed to remove the BALERINE.
•	 Perforation: Rarely, the BALERINE goes through the wall of the uterus,
especially during placement. This is called perforation. If the BALERINE
perforates the uterus, it should be removed. Surgery may be needed.
Perforation can cause infection, scarring, or damage to other organs.
If the BALERINE perforates the uterus, you are not protected from
pregnancy.
•	 Expulsion: the BALERINE may partially or completely fall out of
the uterus. This is called expulsion. Women who have never been
pregnant may be more likely to expel the BALERINE than women who
have been pregnant before. If you think that the BALERINE has partly
or completely fallen out, use an additional birth control method, such
as a condom and call your healthcare provider. Do not reinsert a used
BALERINE.
You may have other side effects with the BALERINE. For example, you
may have anemia (low blood count), backache, pain during sexual
intercourse, menstrual cramps, allergic reaction, vaginal infection,
vaginal discharge, faintness, or pain. Sexual partner discomfort
stemming from removal threads.
Magnetic resonance imaging (MRI) personnel must be made aware of
the presence of
the BALERINE prior to imaging.
This is not a complete list of possible side effects. If you have questions
about a side
effect, check with your healthcare provider.

When should I call my healthcare provider?
Call your healthcare provider if you have any concerns about the
BALERINE. Be sure to call if you
•	 Think you are pregnant.
•	 Have pelvic pain or pain during sexual intercourse.
•	 Have unusual vaginal discharge or genital sores.
•	 Have unexplained fever.
•	 Might be exposed to sexually transmitted diseases (STDs).
•	 Can feel any other part of the BALERINE besides the threads.
•	 Become HIV positive or your partner becomes HIV positive.
•	 Have severe or prolonged vaginal bleeding.
•	 Miss a menstrual period.
This brochure summarizes the most important information about the
BALERINE. If you would like more information, talk with your healthcare
provider. You can ask your healthcare provider for information about
the BALERINE that is written for healthcare professionals.
Single use only.
Ethylene oxide sterilized.

What side effects can I expect with the BALERINE?

Do not resterilize.
Do not use if package is damaged or open.

Who should not use the BALERINE?

The most common side effects of the BALERINE are heavier, longer
periods and spotting between periods; most of these side effects
diminish after 2-3 months. However, if your menstrual flow continues
to be heavy or long, or spotting continues, contact your healthcare
provider.

You should not use BALERINE if you
•	 Might be pregnant.
•	 Have an abnormally shaped uterus.
•	 Have a pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or
have current behavior that puts you at high risk of PID (for example,
because you or your partner are having sexual intercourse with
multiple partners).
•	 Have had an infection in your uterus after a pregnancy or abortion in
the past 3 months.
•	 Have cancer of the uterus or cervix.
•	 Have unexplained bleeding from your vagina.
•	 Have an infection in your cervix.
•	 Have Wilson’s disease (a disorder in how the body handles copper).

Infrequently, serious side effects may occur:
•	 Pelvic inflammatory disease (PID): Uncommonly, IUDs as well as the
BALERINE are associated with PID. PID is an infection of the uterus,
tubes, and nearby organs. PID is most likely to occur in the first 20
days after placement. You have a higher chance of getting PID if you
or your partner has sexual intercourse with multiple partners. PID is
treated with antibiotics. However, PID can cause serious problems
such as infertility, ectopic pregnancy, and chronic pelvic pain. Rarely,
PID may even cause death. More serious cases of PID require surgery.
or a hysterectomy (removal of the uterus). Contact your healthcare
provider right away if you have any of the signs of PID: abdominal or
pelvic pain, painful sex, unusual or bad smelling vaginal discharge,
chills, heavy bleeding, or fever.

1

Single unit per package.
Consult instructions for use.
Caution. There are specific precautions related to the
device, refer to IFU.
Recycle package after use.

. أو ظﮭﻮر إﻓﺮازات ﻣﮭﺒﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ وﻛﺮﯾﮭﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ،ﺗﺸﺒﮫ اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
 اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ ھﻮ. ﻲﻓ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢIUB™ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ
 أو، أو اﻟﻌﻘﻢ،ً اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ ﻧﺰﯾﻔ ﺎً داﺧﻠﯿﺎ.ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
. ﻧﺰﯾﻒ ﻣﮭﺒﻲﻠ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي أو أﻢﻟ ﻲﻓ اﻟﺒﻄﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ.اﻤﻟﻮت
. ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ ﺗﺸﻮھﺎت ﺧﻠﻘﯿﺔIUB™ ﻢﻟ ﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻨﺤﺎس ﻲﻓ

؟IUB™ ﻣﺎ ھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن أﺗﻮﻗﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
 ھﻲ ﻓﺮﺘة ﺣﯿﺾ أﺛﻘﻞ وأطﻮل وﻧﺰف ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪورات؛ ﻣﻌﻈﻢIUB™ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ اﻷﻛﺮﺜ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻣﻦ
 إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻄﻤﺚ ﺑﻜﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة أو ﻟﻔﺮﺘة، وﻣﻊ ذﻟﻚ. أﺷﮭﺮ2-3 ھﺬه اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﺗﺰول ﺑﻌﺪ
. ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻤﻟﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ، أو اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺰف ﺑﯿﻦ اﻟﺪورات،أطﻮل
: ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة،ﻧﺎدرا
 ﻣﻊ ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎبIUB™  اﺣﯿﺎﻧ ﺎً ﯾﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻮﻟﺐ وﻛﺬﻟﻚ:)PID( •ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض
ً  ھﻮ أﻛﺮﺜ اﺣﺘﺎﻤﻻ. وھﻮ ﻋﺪوى ﺗﺼﯿﺐ اﻟﺮﺣﻢ واﻟﻘﻨﻮات واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭﺎ.)PID( اﻟﺤﻮض
 إذا ﻛﻨﺖ أﻧﺖPID  ھﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺮﺒ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑـ.IUB™  ﯾﻮﻣﺎ اﻷوﻰﻟ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ20 ﻟﻠﺤﺪوث ﻲﻓ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﻀﺎداتPID  ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ.أو ﺮﺷﯾﻜﻚ ﻤﺗﺎرﺳﺎن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ ھﺬا اﻤﻟﺮض ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﯿﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻢ واﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج، وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
 اﻟﺤﺎﻻت اﻷﻛﺮﺜ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ. وﻲﻓ أﺣﯿﺎن ﻧﺎدرة ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة. وآﻻم اﻟﺤﻮض اﻤﻟﺰﻣﻨﺔ،اﻟﺮﺣﻢ
 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﺮاﺣﺔ أو اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺮﺣﻢ )إزاﻟﺔ اﻟﺮﺣﻢ( ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻤﻟﺰود اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﻔﻮرPID
، أﻢﻟ ﻲﻓ اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﺤﻮض أو اﻷﻢﻟ أﺛﻨﺎء ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ:PID إذا ظﮭﺮت ﻟﺪﯾﻚ أي ﻣﻦ أﻋﺮاض
. أو ﺣﻤﻰ، ﻧﺰﯾﻒ ﺣﺎد، ﻗﺸﻌﺮﯾﺮة،إﻓﺮازات ﻣﮭﺒﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻛﺮﯾﮭﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ
 ﻲﻓ ﺑﻌﺾ. ﺑﻌﺪ أن ﯾﻌﻠﻖ ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢIUB ™  أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إزاﻟﺔ:•ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻزاﻟﺔ
.IUB™ اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﻨﻈﺎر اﻟﺮﺣﻤﻲ ﻹزاﻟﺔ
 وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ. وﺧﺼﻮﺻﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺜﺒﯿﺘﮫ، ﺟﺪار اﻟﺮﺣﻢIUB™  ﯾﺨﺮﺘق، ﻲﻓ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة:•اﻟﺜﻘﺐ
 اﻟﺜﻘﺐ. ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ. ﯾﻨﺒﻐﻲ إزاﻟﺘﮫ، اﻟﺮﺣﻢIUB™  اذا ﺛﻘﺐ.اﻟﺜﻘﺐ
IUB™  إذا ﺛﻘﺐ. أو اﻹﺮﺿار ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺣﯿﻮﯾﺔ أﺧﺮى، اﻟﻨﺪب،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪوى
 ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿ ﺎً ﺧﺎرجIUB™  ﻗﺪ ﯾﺨﺮج: اﻟﻄﺮد. ﻓﺄﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ،•اﻟﺮﺣﻢ
 ﻣﻦIUB™  اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﻲﺗ ﻢﻟ ﺗﺤﻤﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﻦ أﻛﺮﺜ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻄﺮد. وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻄﺮد.اﻟﺮﺣﻢ
، ﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎIUB™  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪﯾﻦ أن.اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﻲﺗ ﺣﻤﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 وﺗﻮﺟﮭﻲ إﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي،اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﯿﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻤﻟﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
. اﻤﻟﺴﺘﻌﻤﻞIUB™  ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻋﺎدة إدﺧﺎل.اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
)  ﻗﺪ ﺗﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻔﻘﺮ اﻟﺪم، ﻋﻰﻠ ﺳﺒﯿﻞ اﻤﻟﺜﺎل.IUB™ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ أﺧﺮى ﻻﺳﺘﺨﺪام
، واﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ، وﺗﺸﻨﺠﺎت اﻟﺤﯿﺾ، وأﻢﻟ أﺛﻨﺎء ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ، وآﻻم اﻟﻈﮭﺮ،(اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻛﺮﯾﺎت اﻟﺪم
. أو اﻷﻢﻟ، اﻻرھﺎق، اﻹﻓﺮازات اﻤﻟﮭﺒﻠﯿﺔ،واﻟﻌﺪوى اﻤﻟﮭﺒﻠﯿﺔ
.ﻗﺪ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﺰوج ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﺎﺋﻞ اﻹزاﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
. ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﯾﺮIUB™ ) ﺑﻮﺟﻮد ﺟﮭﺎزMRI( ﯾﺠﺐ اﻋﻼم ﻓﻨﯿﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺮﻧﯿﻦ اﻤﻟﻐﻨﺎطﯿﻲﺴ
 إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أﯾﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ.ھﺬه ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ اﻤﻟﺤﺘﻤﻠﺔ
. ﺗﻮﺟﮭﻲ إﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ،ﻟﻠﺠﮭﺎز

ﻣﺘﻰ ﻋﻲﻠ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻤﻟﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ؟
.IUB™ ﺗﻮﺟﮭﻲ إﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﯾﺔ ﻣﺨﺎوف ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام
:وﺗﺄﻛﺪي ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ ﻲﻓ ﺣﺎل
•اﻋﺘﻘﺪت أﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ
•أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺄﻢﻟ ﻲﻓ اﻟﺤﻮض أو أﻢﻟ أﺛﻨﺎء ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
•ﻟﺪﯾﻚ إﻓﺮازات ﻣﮭﺒﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻗﺮوح ﺗﻨﺎﺳﻠﯿﺔ
•أﺻﺒﺖ ﺑﺤﻤﻰ دون ﺳﺒﺐ واﺿﺢ
)STD( •اﺣﺘﺎﻤل أﻧﻚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﺪوى ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻤﻟﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﯿﺎ
 إﻰﻟ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞIUB™ •ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺠﺰء آﺧﺮ ﻣﻦ
 اﻻﯾﺪز- •أﺻﺒﺖ ﺑﻔﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﺸﯾﺔ أو أﺻﯿﺐ ﺮﺷﯾﻜﻚ ﺑﻔﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﺸﯾﺔ
ﻟﺪﯾﻚ ﻧﺰف ﻣﮭﺒﻲﻠ ﺷﺪﯾﺪ أو ﻟﻔﺮﺘات طﻮﯾﻠﺔ
•ﻓﺎﺗﺘﻚ ﻓﺮﺘة اﻟﺤﯿﺾ
 ﯾﺮﺟﻰ، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺒﯿﻦ ﻲﻓ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت.IUB™ ﺗﻠﺨﺺ ھﺬه اﻟﻨﺮﺸة أھﻢ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
 ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺄﻲﻟ ﻣﺰود اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺰود اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
. ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻲﻓ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔIUB™ أﺧﺮى ﺣﻮل
 وﻛﺎﻻت إﺮﺳاﺋﯿﻞPerrigo :اﻟﺤﺮﺼي اﻤﻟﻮزع
 إﺮﺳاﺋﯿﻞ ﺑﻨﻲ٢٠ اﻤﻟﺤﺪودة \ ھﺎﻟﯿﺨﻲ
٥١٢٠٠٥٠ﺑﺮاك
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