The Intrauterine Ball

MIDI

עלון לרופא

שם המוצר" :בלרין" ( IUB™ SCu300B MIDIלהלן :בלרין) התקן תוך רחמי נחושתי
למניעת הריון
במרשם בלבד ,להתקנה בידי רופא בלבד.

מידע כללי

יש להודיע למשתמשת כי מוצר זה אינו מגן מפני הדבקות באיידס ( )HIVאו
במחלות מין אחרות.
התקנת הבלרין ברחם והסרתו מן הרחם תיעשה בידי רופא המנוסה בביצוע
ההליך.

תיאור

הבלרין הוא התקן תוך רחמי נחושתי  IUDבעל צורה כדורית ,קוטרו הוא כ 15-מ"מ.
חוט פוליפרופילן כחול חד גדילי קשור לקצהו ומקופל כך שמתקבלים  2זנבות
שאורך כל אחד מהם כ 20-ס"מ לפחות שתפקידם לעזור לבדיקת מיקום ההתקן
וכן למשיכתו והוצאתו מן הרחם .גוף ההתקן בנוי מתיל ניטינול מתכתי ומצופה
בשרוול פולימרי.
הבלרין נושא על פניו גם נחושת :שטח הפנים החשוף הכולל של הנחושת הוא
 300מ"מ רבוע .משקלו של התקן בלרין אחד הוא פחות מ 1-גר' .אין בבלרין או
באריזתו מרכיבים המכילים לטקס.
הבלרין מגיע באריזה סטרילית הכוללת צינורית החדרה ודוחפן ()PLUNGER
בצבע סגול .על צינורית ההחדרה מותקן מגביל עומק החדרה ( .)FLANGEיש
אפשרות להניע את מגביל עומק ההחדרה על גבי הצינורית באופן שיסמן את
אורך הצינורית שתוחדר דרך תעלת צוואר הרחם ולתוך הרחם.
יעילות הבלרין במניעת הריון מבוססת על מנגנון מוכר שהראה את השפעת
נחושת כקוטל זרע ובכך מניעת ההפריה.

מטרת השימוש בבלרין

ניתן להחדיר את הבלרין לרחם בכל עת במחזור הרחם כאשר הרופא משוכנע כי
האישה אינה הרה ואולם מומלץ לבצע את ההחדרה בזמן הוסת .יש להחדיר התקן
בלרין יחיד לחלל הרחם .יש להסיר את הבלרין מהרחם  5שנים לאחר החדרתו או
לפני כן.

הוצאת התקן שבור או התקן שנטמע בשריר הרחם עלולה להיות קשה ,במצב זה
אלחוש או הרדמה צווארית והרחבת צוואר הרחם יכולה להקל על הוצאת ההתקן.
שימוש במכשיר כירורגי ארוך עם יכולת תפיסה ( )ALLIGATOR FORCEPSשיוכנס
לרחם יכול לעזור בהוצאת ההתקן במצב כזה .במידת הצורך ניתן להוציא ההתקן
בהיסטרוסקופיה.

1.1ודא כי המטופלת היא מועמדת מתאימה וכן שקראה את ההוראות
למשתמשת.
2.2שימוש במשככי כאבים לפני ההחדרה נתון לשיקול דעת המטופלת והרופא.
3.3בצע בדיקה גינקולוגית למציאת גודל הרחם ותנוחתו באגן.
4.4הכנס מפשק (ספקולום) לנרתיק וחטא את צוואר הרחם והנרתיק בתמיסת
חיטוי.
5.5ניתן להשתמש במצבט (טנקולום) בצוואר הרחם לצורך משיכתו ויישור תעלת
צוואר הרחם מול חלל הרחם.
6.6החדר בעדינות היסטרומטר (זונדה) דרך הצוואר למדידת עומק חלל הרחם.
 7.7עומק חלל רחם צריך להיות  9-6ס"מ ,אלא אם ההתקנה מתבצעת מיד אחרי לידה
או גרידה .החדרת בלרין שחללו הנמדד פחות מ  6ס"מ מעלה את הסיכוי לפליטה,
דימום ,כאב וניקוב הרחם .אם תוך ההתקנה מסתבר כי קיימת הצרות בצוואר הרחם,
אין להפעיל כוח .שימוש במרחיב צוואר הגר( יכול להועיל במקרה זה.

כיצד מוגש הבלרין

לפני ההחדרה:

כיצד להתקין את הבלרין
שלב 1

פתח את האריזה המעוקרת .הזז את מחלק עומק ההחדרה
על צינורית ההחדרה לאורך מידת עומק הרחם כפי שנמדד ע"י
ההיסטרומטר .העבר את צינורית ההחדרה דרך צוואר הרחם עד
אשר מגביל ההחדרה נוגע בפתח החיצוני של צוואר הרחם.

שלב 2

הכנס ודחוף במתינות את הדוחפן בתוך צינורית ההחדרה עד
סופו כדי להחדיר את הבלרין לחלל הרחם .אין למשוך אחורה את
צינורית ההחדרה לפני או בזמן ההחדרה על מנת לוודא שהבלרין
ממוקם היטב.

שלב 3

הוצא את הדוחפן מהצינורית על ידי משיכתו לאחור ולאחר מכן
משוך והוצא את צינורית ההחדרה מהרחם.

שלב 4

חתוך את קצוות החוטים היוצאים מצוואר הרחם לאורך של כ 2
ס"מ.

שלב 5

צע בדיקת על קול ( )USלוודא כי הבלרין מונח במרכז חלל
הרחם .באם הבלרין אינו מונח כולו במרכז חלל הרחם ,הוצא
אותו והתקן בלרין אחר במקומו .אין להשתמש שוב בהתקן
שנפלט מהרחם ,כולו או חלקו.

הבלרין מיועד להתקנה תוך רחמית לצורך מניעת הריון עד  5שנים.

איסור שימוש בבלרין

אין להשתמש בבלרין בנערות מתחת לגיל  15או בנשים במצב הרפואי הבא:
1.1הריון או חשד להריון.
2.2מצבים של עיוות הרחם הגורמים לעיוות חלל הרחם.
3.3דלקת חריפה באגן או בנשים שבהן סיכון גבוה לפתח דלקת חריפה באגן.
4.4דלקת חריפה ברירית הרחם ב 3-חודשים הראשונים אחרי לידה או הפלה.
5.5ממאירות או חשד לממאירות ברחם או בצוואר הרחם.
6.6דימום וגינלי שמקורו לא ברור.
7.7דלקת חריפה בצוואר הרחם או בנרתיק ,כולל דלקת חיידקית בנרתיק
ובאברי המין עד לאחר גמר הטיפול בדלקת.
8.8מחלה ע"ש ווילסון.
9.9רגישות למי מרכיבי הבלרין.
1010המצאות התקן תוך רחמי קודם שטרם הוצא מן הרחם
1111מצבים הקשורים בעליה בסיכון לפתח זיהומים באגן.
1212כנהוג בהתקנים נחושתיים נדרש שיקול דעת לפני שימוש בבלרין בנשים עם
אנמיה ,שימוש בנוגדי קרישה וכאבי מחזור או דימום וסתי חריפים.

הוראות ואזהרות

יש לשים לב למצבים הבאים קשורים לשימוש בהתקן תוך רחמי הנושא נחושת:
1.1הריון רחמי.
2.2הריון חוץ רחמי.
3.3דלקת באגן.
4.4התמזגות עם דופן הרחם.
5.5חירור הרחם.
6.6מיקום לא נכון ברחם.
7.7רגישות לנחושת-מחלת ווילסון.
8.8דימום וגינלי.
9.9תגובה וגאלית כולל התעלפות תוך כדי או אחרי החדרת ההתקן.
 1010פליטה לא רצונית של ההתקן ,במיוחד לאחר לידה או הפלה.
 1111בעת ביצוע דימות  MRIיש לידע את הטכנאי המבצע על המצאות ה הבלרין
ברחם.
 1212שימוש בדיאתרמיה (סכין ניתוח חשמלי).
 1313הפלה מזוהמת.
1414חוסר נוחות של בן הזוג בעת קיום יחסי מין הנובע מחוטי ההתקן שלא קוצרו

הוראות שימוש

אופן ההחדרה של הבלרין זהה לזה המשמש להחדרת התקנים תוך רחמיים נחושתיים
אחרים .הרופא צריך להכיר את ההוראות הבאות:

הוראות העברה ואחסון
יש לאכסן את אריזות הבלרין בסביבה יבשה ובטווח טמפרטורה של 30-15
מעלות צלזיוס .בתנאים אלו אורך חיי המדף של הבלרין הוא שלוש שנים .למשך
זמן קצר ולצורך העברת אריזות ממקום למקום יש להגביל את חשיפת המוצר
לטווח טמפרטורות שבין מינוס  18מעלות צלזיוס ועד פלוס  55מעלות צלזיוס.
•לשימוש חד פעמי ,אין לעקר מחדש.
•אין לאפשר שימוש מחודש בבלרין משומש.
•אין להשתמש בבלרין שאריזתו פגומה או פתוחה.
•אין להשתמש בהתקן שפג תוקף תאריך אחרון לשימוש.
•יש להתייחס לבלרין משומש לאחר הוצאתו מהרחם כפסולת ביולוגית ולנהוג בו
לפי הכללים הנהוגים לחומר כזה. .
לשימוש חד פעמי בלבד.
מעוקר באתילן אוקסיד.
עיקור חוזר אסור.
אין להשתמש אם האריזה פגומה או פתוחה.
1

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.

המשך טיפול

אחרי ההתקנה הזמן את המטופלת לבדיקה לאחר קבלת הוסת הבאה כדי לוודא
כי הבלרין ממוקם היטב במקומו ברחם .בבדיקה ניתן לראות את קצות החוטים
בלבד .כדאי לבצע בדיקת על קול לוודא את מיקומו הנכון של הבלרין .אם הבלרין
אינו במקומו ונראה כי נפלט בחלקו או כולו ,הסר אותו .במידה והמטופלת מבקשת
ניתן להתקין בלרין אחר במקומו ובתנאי שהמטופלת לא הרתה .אין להחדיר שוב
בלרין שנפלט.

הערך אם המטופלת מתלוננת על אחד מהבאים:

•כאב בטן או אגן ,עוויתות או רגישות בבטן ,הפרשה בעלת ריח רע ,דימום ,חום.
•איחור בוסת.
האורך הנראה של קצות החוטים יכול להשתנות במהלך הזמן ,ואולם אין צורך
בהתערבות אם אינך חושד בפליטה מלאה או חלקית ,חירור הרחם או הריון.
אם אינך רואה את קצות החוטים בנרתיק ודא כי הבלרין עדיין בתוך הרחם .העדר
קצות חוטים יכול להיגרם בגלל משיכת קצות החוטים לתוך חלל הרחם או קרע
של החוטים או יתכן מצב של חירור הרחם או פליטה של הבלרין .ביצוע  USאו
צילום אגן יידרש לוודא את מיקום הבלרין.
במידה ויש עדות לפליטה חלקית ,חירור הרחם או שבר ,הוצא את הבלרין.

כיצד להוציא את הבלרין

באמצעות מכשיר ייעודי תפוס את קצות החוטים ומשוך בעדינות .עם הוצאתו
בדוק את הבלרין וודא כי הוא שלם ובייחוד באם כדור הנחושת הרחיקני (דיסטלי)
והקריבני פרוקסימלי מוצמדים לבלרין (ראה בתמונה) .ניתן להחדיר מידית בלרין
נוסף באם המטופלת מעוניינת בכך ואין לכך הוריות נגד.
כדור
פרוקסימלי
חוט
כדור
דיסטלי

מספר רישום פנקס אמ"ר:
27670002
"בלרין"  " IUBהינו סימן מסחרי של
אוקון מדיקל בע"מ
www.oconmed.com

دواعي استخدام IUB
ﺑﺎﻟﯿﺮﯾﻦ" ھﻮ ﻟﻮﻟﺐ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺜﺒﯿﺖ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ ﻤﻟﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻤﻟﺪة ﺗﺼﻞ إﻰﻟ  5ﺳﻨﻮات.

موانع االستخدام

ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم ™ IUBﻣﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﺎﻤرھﻦ ﻋﻦ  15ﺳﻨﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أو ﯾﺸﺘﺒﮭﻦ ﺑﺎﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﮭﺎ:
1 .1اﻟﺤﻤﻞ أو اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻲﻓ اﻟﺤﻤﻞ
2 .2ﺷﺬوذ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻰﻟ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ
3 .3ﻣﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض اﻟﺤﺎد ،أو ﺳﻠﻮك ﺣﺎﻲﻟ ﯾﺸﯿﺮ إﻰﻟ اﺣﺘﺎﻤل اﻻﺻﺎﺑﺔ ﻤﺑﺮض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض
4 .4اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﮭﺎب ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة أو اﻟﺘﮭﺎب ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻹﻧﺘﺎﻲﻧ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﮭﺎض
5 .5اﻷﺷﮭﺮ ال  3اﻤﻟﺎﺿﯿﺔ  .5اﻻﺻﺎﺑﺔ أو اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮﺟﻮد ورم ﺧﺒﯿﺚ ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ أو ﻲﻓ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
6 .6ﻧﺰﯾﻒ ﻲﻓ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف
7 .7إﻓﺮاز ﻣﺨﺎطﻲ ﻗﯿﺤﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،اﻟﺘﮭﺎب ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺤﺎد ﻏﯿﺮ اﻤﻟﻌﺎﻟﺞ أو اﻟﺘﮭﺎب اﻤﻟﮭﺒﻞ،
ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﺘﮭﺎب اﻤﻟﮭﺒﻞ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻲ أو اﻟﺘﮭﺎﺑﺎت اﻤﻟﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ
8 .8ﻣﺮض وﯾﻠﺴﻮن
9 .9اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎه أي ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ™IUB
1010وﺟﻮد ﻟﻮﻟﺐ وﺿﻊ ﺳﺎﺑﻘ ﺎً ﻢﻟ ﯾﺘﻢ إزاﻟﺘﮫ ﺑﻌﺪ
1111ظﺮوف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﺣﺘﺎﻤل اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض
1212ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮج ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﺨﺮﺜ ،ﺣﺎﻻت ﻋﺮﺴ اﻟﻄﻤﺚ ،أو ﻏﺰارة
اﻟﻄﻤﺚ اﻟﺤﺎدة ،ﻓﺈن ﺟﮭﺎز  IUBﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﯿﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎﻤﻟﮫ ﻛﺎﻤﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ.

ﺗﺤﺬﯾﺮات واﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ

ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻮاﻟﺐ اﻟﻨﺤﺎس داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ:
1 .1اﻟﺤﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ
2 .2اﻟﺤﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ
3 .3اﻟﺘﮭﺎب اﻟﺤﻮض
4 .4اﻟﻐﺮز
5 .5اﻻﻧﺜﻘﺎب
6 .6ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ
7 .7ﻣﺮض وﯾﻠﺴﻮن
8 .8اﻟﻨﺰﯾﻒ اﻤﻟﮭﺒﻲﻠ
9 .9ردود ﻓﻌﻞ وﻋﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﮭﻤﺔ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ إﻏﺎﻤء أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ أو ﺑﻌﺪه ﻣﺒﺎﺮﺷة
1010اﻟﻄﺮد ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة أو اﻹﺟﮭﺎض
1111ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻋﻼم طﺎﻗﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻤﻟﻐﻨﺎطﯿﻲﺴ ( )MRIﺑﻮﺟﻮد ™ IUBﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺮ.
1212اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺤﺮاري اﻟﻄﺒﻲ
1313اﻹﺟﮭﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﺪوى ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢ

اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ

מפיץ בלעדי  :פריגו ישראל סוכנויות
בע"מ
רח' הלחי  20בני ברק 5120050
ישראל

זהירות

שימוש במכשירים בצוואר הרחם עלול לגרום לתגובה וגאלית ,כולל עילפון .השאר את
המטופלת שכובה וודא שהיא חשה בטוב לפני שינוי תנוחה וחזרה הדרגתית למצב
עמידה.

תופעות לוואי

תופעות לוואי ומצבים לא תקינים הקשורים בשימוש בהתקן תוך רחמי למניעת
הריון מפורטים בסעיף הוראות ואזהרות.

הבלרין מגיע ארוז ומעוקר ,יחידה אחת בתוך אריזת קרטון .התקן הבלרין ארוז
בתוך שרוול סטרילי עם ערכת ההחדרה שכוללת צינורית החדרה עליה מודפסים
קוי עומק ,דוחפן ( )PLUNGERומגביל עומק החדרה ( .)FLANGEהבלרין מסופק
מעוקר בשיטת אתילן אוקסיד (.)ETHYLENE OXIDE

 – IUBﺗﻌﺮﯾﻒ طﺒﻲ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ ™ IUBﻋﻰﻠ آﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺐ اﻟﻨﺤﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ داﺧﻞ
اﻟﺮﺣﻢ ،واﻟﺘﻲ أظﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺤﺎس أن ﻟﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻤﻟﻨﻮﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻲﻟ ﯾﻤﻨﻊ اﻹﺧﺼﺎب.

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

اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻤﻟﺰروﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﺬﻛﻮرة ﻲﻓ
اﻟﺘﺤﺬﯾﺮات واﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ.

إرشادات االستخدام

ﺗﻘﻨﯿﺔ وﺿﻊ ™ IUBھﻲ ﻣﺎﻤﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﻠﻮاﻟﺐ اﻷﺧﺮى .ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻋﻰﻠ
دراﯾﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .ﻗﺪ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ™ IUBﻲﻓ أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﻟﺪورة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
ﻣﺘﺄﻛﺪ ا ً ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ان اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﻣﻼ ً وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ وﺿﻊ  IUBأﺛﻨﺎء
اﻟﺤﯿﺾ .ﯾﺠﺐ وﺿﻊ ™ IUBواﺣﺪ ﻲﻓ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ .و ﯾﻨﺒﻐﻲ إزاﻟﺔ ™ IUBﺑﻌﺪ ﻣﺮور  5ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.

قبل التثبيت:

The Intrauterine Ball

MIDI

" IUB™ SCu300B MIDIﺑﺎﻟﯿﺮﯾﻦ"

ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﻞ ﯾﺜ ّﺒﺖ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ

ﻣﺎﻧﻊ  IUB SCu300B MIDIﻟﻠﺗﺛﺑﯾت داﺧل اﻟرﺣم ﯾﺗم ادﺧﺎﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻲﻓ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﮭذا اﻻﺟراء ﻓﻘط

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻋﻼم اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺎت أن ھﺬا اﻤﻟﻨﺘﺞ ﻻ ﯾﺤﻤﻲ ﺿﺪ ﻋﺪوى ﻓﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﺸﯾﺔ )
اﻹﯾﺪز( وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﻲﺴ .ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺟﮭﺎز IUB™ SCu300B
 MIDIداﺧل اﻟرﺣم وإزاﻟﺗﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻲﻓ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭذه
اﻹﺟراءات ﻓﻘط.

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﮭﺎز

اﻟﺠﮭﺎز  IUB™ SCu300B MIDIھﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﯾﺜﺒﺖ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ IUB™ .ھﻮ ﺟﮭﺎز ﻣﻨﻊ
ﺣﻤﻞ ﻧﺤﺎﻲﺳ ﻋﻰﻠ ﺷﻜﻞ ﻛﺮة ﯾﺜﺒﺖ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻮﻟﺐ( ،وﻗﯿﺎس ﻗﻄﺮه ﺣﻮاﻲﻟ 15ﻣﻠﻢ  .وﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ
ﻓﺘﯿﻞ أزرق ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻮﻲﻟ أﻣﯿﺪ ﻟﮫ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺄﺣﺪ طﺮﻲﻓ اﻹطﺎر اﻤﻟﻐﻠﻒ ﺑﺎﻟـ ،PET
ﻻ ﯾﻘﻞ طﻮل ﻛﻞ ﻓﺘﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻦ  10.5ﺳﻢ ،وھﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻲﻓ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﮭﺎز وازاﻟﺘﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم.
ﯾﺤﺘﻮي ™ IUBﻛﺬﻟﻚ ﻋﻰﻠ اﻟﻨﺤﺎس أﯾﻀﺎ :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﺤﺎس اﻤﻟﻜﺸﻮﻓﺔ ھﻲ mm2300
وﯾﺰن ﻛﻞ ™ IUBأﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ) (1ﻏﺮام .وﻻ ﯾﺤﺘﻮي أي ﻋﻨﺮﺼ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺮﺻ ™ IUBأو ﻋﺒﻮﺗﮫ ﻋﻰﻠ
ﻣﺎدة اﻟﻼﺗﻜﺲ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ™ IUBﻣﺮﻓﻘ ﺎً ﺑﺄﻧﺒﻮب إﯾﻼج ﻣﻌﻘﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﻘﻄﺮ  3.2ﻣﻠﻢ .ﻛﺎﻤ أﻧﮫ ﻣﺰود ﺑﻘﻀﯿﺐ دﻓﻊ
ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ ﺻﻠﺐ وطﺮف ﻣﻨﺰﻟﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﻲﻓ أﻧﺒﻮب اﻻﯾﻼج وھﻮ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻲﻓ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻖ اﻤﻟﻄﻠﻮب
ﻟﻼدﺧﺎل ﻋﺮﺒ ﻗﻨﺎة ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ وداﺧﻞ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ.

1 .1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ™ IUBوأﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﻗﺮأت ﻧﺮﺸة اﻤﻟﺮﯾﺾ
داﺧﻞ اﻟﻌﺒﻮة.
2 .2اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺠﮭﺎز ھﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻤﻟﺮﯾﺾ واﻟﻄﺒﯿﺐ.
3 .3اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ وﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺤﺺ اﻟﺤﻮض.
4 .4إدراج ﻣﻨﻈﺎر وﺗﻄﮭﯿﺮ اﻤﻟﮭﺒﻞ وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻤﺑﺤﻠﻮل ﻣﻄﮭﺮ.
5 .5وﺿﻊ ﻣﺸﺒﺎث ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ھﻮ ﺧﯿﺎر ﻣﻄﺮوح ﻟﻠﺘﻠﻄﯿﻒ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻲﻓ ﻗﻨﺎة ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
وﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ.
6 .6إدراج أداة اﻟﻘﯿﺎس ﺑﻠﻄﻒ ﻟﻘﯿﺎس ﻋﻤﻖ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ.
7 .7ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻤﻖ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ  6-9ﺳﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ إدﺧﺎل ™ IUBﻓﻮر ا ً ﺑﻌﺪ اﻹﺟﮭﺎض أو
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة .ادراج ™ IUBﻲﻓ ﺗﺠﻮﯾﻒ رﺣﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ  6ﺳﻢ ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻟﻔﻆ
اﻟﺠﮭﺎز ،واﻟﻨﺰﯾﻒ ،واﻷﻢﻟ ،اﻻﻧﺜﻘﺎب .إذا واﺟﮭﺖ ﺗﻀﯿﻘ ﺎً ﻲﻓ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة.
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻤﻟﻮﺳﻌﺎت ﻣﻔﯿﺪا ﻲﻓ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.

كيفية وضع ™:IUB
ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺰﻣﺔ؛ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻼﺷﺎرة اﻰﻟ ﻋﻤﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻋﻰﻠ اﻧﺒﻮب اﻻدﺧﺎل اﻟﺬي
الخطوة  1ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎداة ﻗﯿﺎس اﻟﻌﻤﻖ .ﻗﻢ ﺑﺘﻤﺮﯾﺮ أﻧﺒﻮب اﻻﯾﻼج اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎز ﻋﺮﺒ
ﻗﻨﺎة ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ اﺷﺎرة اﻟﻘﯿﺎس اﻰﻟ اﻟﺤﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
أدﺧﻞ ﻗﻀﯿﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻲﻓ اﻧﺒﻮب اﻻﯾﻼج وادﻓﻊ إﻰﻟ اﻷﻣﺎم ﺑﮭﺪوء ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ™ IUBإﻰﻟ
الخطوة  2ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻟﺮﺣﻢ .ﻟﻀﺎﻤن أن ™ IUBﻗﺪ وﺻﻞ ﻲﻓ اﻤﻟﻜﺎن اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﺳﺤﺐ اﻻﻧﺒﻮب إﻰﻟ اﻟﺨﺎرج ﺧﻼل أو ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز.
الخطوة  3اﺳﺤﺐ اﻟﻘﻀﯿﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺳﺤﺐ أﻧﺒﻮب اﻹدﺧﺎل.
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12. Medical diathermy.
13. Septic abortion.
14. Sexual partner discomfort stemming from untrimmed removal threads.

BALERINE- IUB™ SCu300B MIDI INTRAUTERINE DEVICE
FOR INSERTION BY APPROPRIATELY TRAINED
HEALTHCARE PROFESSIONALS ONLY

Side Effects

PRESCRIBING INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Patients should be counseled that this product does not protect
against HIV infection (AIDS) and other sexually transmitted diseases. The
BALERINE, IUB™ SCu300B MIDI Intrauterine Device should be placed and
removed only by appropriately trained health care professionals.

Device Description

BALERINE, the IUB™ SCu300B MIDI Intrauterine Device (BALERINE) is a
sphere-shaped copper intrauterine device (IUD), measuring about 15mm
in diameter. A monofilament blue polypropylene double tailed thread
is attached to one end of the PET coated frame, each at least 10.5 cm in
length, to aid in detection and removal of the device.
The BALERINE also contains copper: the total exposed copper surface
area is 300mm2. One BALERINE weighs less than one (1) gram. No
component of BALERINE or its packaging contains latex.
The BALERINE is supplied sterile, pre-loaded in a scaled insertion tube.
Also supplied are a solid purple push rod and a sliding flange which is
fitted on the insertion tube and aids in gauging the depth of insertion
through the cervical canal and into the uterine cavity.

BALERINE - Clinical Pharmacology

The contraceptive effectiveness of the BALERINE is based on the accepted
mechanism of action of copper intrauterine devices in which copper has
been shown to have spermicidal properties, thus preventing fertilization.

Indications and Usage for BALERINE
The BALERINE is indicated for intrauterine contraception for up to 5 years.

Contraindications
The BALERINE should not be used in patients younger than 15 years or
in patients with the following known or suspected diseases:
1. Pregnancy or suspicion of pregnancy.
2. Abnormalities of the uterus resulting in distortion of the uterine cavity.
3. Acute pelvic inflammatory disease or current behavior suggesting a
high risk for pelvic inflammatory disease.
4. Postpartum endometritis or post-abortal endometritis in the past 3 months.
5. Known or suspected uterine or cervical malignancy.
6. Genital bleeding of unknown etiology.
7. Mucopurulent cervicitis - untreated acute cervicitis or vaginitis,
including bacterial vaginosis or other lower genital tract infections
until infection is controlled.
8. Wilson’s disease.
9. Allergy to any component of BALERINE.
10. A previously placed IUD that has not been removed.
11. Conditions associated with increased susceptibility to pelvic infection.
12.As generally applied to copper IUDs discretion is advised when
considering the use of the BALERINE in women with known anemia,
use of anticoagulants, dysmenorrhea or severe menorrhagia.

Warnings and Precautions

The following adverse events are associated with the use of copper
intrauterine devices:
1. Intrauterine pregnancy.
2. Ectopic pregnancy.
3. Pelvic infection.
4. Embedment.
5. Perforation.
6. Mal-positioning.
7. Wilson’s disease.
8. Vaginal bleeding.
9. Vasovagal reactions, including fainting during or right after insertion.
10. Expulsion following routine placement and especially after birth
or abortion.
11. Magnetic resonance imaging (MRI) personnel must be made
aware of the presence of the BALERINE prior to imaging.

Adverse events associated with intrauterine contraception are
discussed in WARNINGS and PRECAUTIONS.
The placement technique for the BALERINE is similar to that used for other IUDs.
The health care professional should be familiar with the following instructions.
The BALERINE may be placed at any time during the cycle when the
appropriately trained health care professional is reasonably certain the patient
is not pregnant. However, it is preferable to insert the BALERINE during
menstruation. A single BALERINE should be placed in the uterine cavity. The
BALERINE should be removed on or before 5 years from the date of insertion.

If you cannot find the threads in the vagina, check that the BALERINE
is still in the uterus. The threads can retract into the uterus or break, or
the BALERINE may have perforated the uterus or expelled. Radiography
or sonography may be required to locate the BALERINE. If there is
evidence of partial expulsion, perforation or breakage, remove the
BALERINE.

How to Remove the BALERINE

Remove the BALERINE with forceps, pulling gently on the exposed
threads. Inspect to assure the integrity of the BALERINE, specifically
to the presence of the leading and trailing copper balls (see image
below). You may immediately insert a new BALERINE if the patient
requests this and has no contraindications.
Trailing
ball
Thread

Before Placement:
1. Make sure that the patient is an appropriate candidate for BALERINE
and that she has read the Patient information leaflet.
2. Use of an analgesic before insertion is at the discretion of the
patient and the clinician.
3. Establish the size and position of the uterus by pelvic examination.
4. Insert a speculum and cleanse the vagina and cervix with an
antiseptic solution.
5. Application of a tenaculum to the cervix is optional for gentle
traction of the cervical canal with the uterine cavity.
6. Gently insert a sterile sound to measure the depth of the uterine cavity.
7. The uterus should sound to a depth of 6 to 9 cm except when
inserting the BALERINE immediately post-abortion or post-partum.
Insertion of BALERINE into a uterine cavity measuring less than 6
cm may increase the incidence of expulsion, bleeding, pain, and
perforation. If you encounter cervical stenosis, avoid undue force.
Dilators may be helpful in this situation.

How to Place the BALERINE:
Open the sterile package; Use the flange to mark on the
insertion tube the uterine depth that you measured with
STEP 1 the sound. Pass the loaded insertion tube through the
cervical canal until the gauge is in touch with the cervical
external os.
Insert the push rod into the insertion tube and push
forwards in moderation to deploy the BALERINE into
STEP 2 the uterine cavity. To ensure the BALERINE is properly
positioned avoid insertion tube withdrawal before or
during deployment.

Leading
ball

Embedment or breakage of the BALERINE in the myometrium can make
removal difficult. Analgesia, paracervical anesthesia, and cervical dilation
may assist in removing an embedded BALERINE. An alligator forceps or other
grasping instrument may be helpful. Hysteroscopy may also be helpful.

How is the BALERINE Supplied

The BALERINE is available in cartons of 1 (one) sterile unit. Each BALERINE
is packaged in a sterile pouch together with an insertion tube, a slider
and a push rod. The BALERINE is supplied sterile. Method of sterilization is
ethylene oxide.

Shipping and Storage Conditions

Store the BALERINE packaging in a dry environment at 15°C to 30°C. In
these conditions the BALERINE's shelf life is 3 years.
Short term transportation of the BALERINE packaging should be limited
to a temperature between -18°C and 55°C.
•	 SINGLE USE, DO NOT RESTERILIZE.
•	 NEVER RE-INSERT A USED BALERINE.
•	 NEVER USE A BALERINE IF THE PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN.
•	 DO NOT USE PAST THE EXPIRY DATE.
•	 DISPOSE OF USED BALERINE AND ITS COMPONENTS USING BIOHAZARD DISPOSAL PRACTICES.
Single use only.
Ethylene oxide sterilized.
Do not resterilize.

STEP 3 Pull out the rod and then pull out the insertion tube.

Do not use if package is damaged or open.
STEP 4 Cut the threads about 2cm out of the cervix.
Perform an US examination to make sure the BALERINE is in
the center of uterine cavity. If the BALERINE is not positioned
STEP 5 completely within the uterus, remove it and replace it with
a new BALERINE. Do not reinsert an expelled or partially
expelled BALERINE
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Single unit per package.
Consult instructions for use.
Caution. There are specific precautions related to the
device, refer to IFU.
Recycle package after use.

CAUTION

Instrumentation of the cervical os may result in vasovagal reactions,
including fainting. Have the patient remain supine until she feels well,
and have her get up with caution.

Continuing Care

Following placement, examine the patient after her first menses to
confirm that the BALERINE is still in place. You should be able to see or
feel only the threads. If the BALERINE has been partially or completely
expelled, remove it. You can place a new BALERINE if the patient desires
and if she is not pregnant. Do not reinsert a used BALERINE.
Evaluate the patient promptly if she complains of any of the following:
•	 Abdominal or pelvic pain, cramping, or tenderness; malodorous
discharge; bleeding; fever.
•	 A missed period.
The length of the visible threads may change with time. However, no action
is needed unless you suspect partial expulsion, perforation, or pregnancy.

. ﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ2-3  اﻗﻄﻊ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ ﻋﻰﻠ ﺑﻌﺪ4 الخطوة
 ھﻮ ﻲﻓ وﺳﻂ ﺗﺠﻮﯾﻒIUB™ ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻟﺮﺘاﺳﺎوﻧﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
 ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺘﮫ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺠﮭﺎز، ﻤﺗﺎﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢIUB™  إذا ﻢﻟ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ. اﻟﺮﺣﻢ5 الخطوة
ً ﺗﻢ إﺧﺮاﺟﮫ ﻛﻠﯿ ﺎً أو ﺟﺰﺋﯿ ﺎIUB™  ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎرﺟﺎع. ﺟﺪﯾﺪIUB™

تحذير

 اﺑﻘﻲ اﻤﻟﺮﯾﻀﺔ. ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻹﻏﺎﻤء،ادﺧﺎل اﻟﺠﮭﺎز ﻲﻓ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻰﻟ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺒﮭﻤﺔ
.ﻣﺴﺘﻠﻘﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﺴﻦ ﺷﻌﻮرھﺎ ﺛﻢ اﺗﺮﻛﮭﺎ ﺗﺠﻠﺲ ﺗﺪرﯾﺠﯿ ﺎً وﺑﺤﺬر
 ﻻ ﯾﺰال ﻲﻓ ﻣﻜﺎﻧﮫIUB™  ﯾﺠﺐ ﻓﺤﺺ اﻤﻟﺮﯾﻀﺔ ﺑﻌﺪ أول ﺣﯿﺾ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن، ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﺠﮭﺎز
IUB™  إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻟﻔﻆ. ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮﻲﻧ ﻗﺎدرة ﻋﻰﻠ رؤﯾﺔ أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ.اﻟﺼﺤﯿﺢ
 ﻻ ﺗﻘﻢ. ﺟﺪﯾﺪ إذا رﻏﺒﺖ اﻤﻟﺮﯾﻀﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣﻼIUB™  ووﺿﻊ. ﯾﺠﺐ إزاﻟﺘﮫ،ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ
.™  اﻤﻟﺴﺘﻌﻤﻞIUB ﺑﺎﻋﺎدة ادﺧﺎل
:ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ اﻤﻟﺮﯾﻀﺔ ﻋﻰﻠ وﺟﮫ اﻟﺮﺴﻋﺔ إذا اﺷﺘﻜﺖ ﻣﻦ أي ﻣﺎﻤ ﯾﻲﻠ
 ﻓﺮط اﻟﺘﺤﺴﺲ؛ اﻓﺮازات ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ؛ اﻟﻨﺰﯾﻒ؛ اﻟﺤﻤﻰ، اﻟﺘﺸﻨﺞ،• أﻻم ﻲﻓ اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﺤﻮض
•ﺗﻔﻮﯾﺖ اﻟﺪورة
 ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻰﻟ أي إﺟﺮاء إﻻ إذا ﻛﻨﺖ، وﻣﻊ ذﻟﻚ.طﻮل اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﻤﻟﺮﻲﺋ ﻗﺪ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ
 ﻲﻓ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ ﻗﺼﯿﺮة وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺮﺋﯿﺔ. أو ﺣﻤﻞ، اﻧﺜﻘﺎب،ﺗﺸﻚ ﻲﻓ ﺣﺼﻮل طﺮد ﺟﺰﻲﺋ
ﻲﻓ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ – ﻓﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﯿﻖ ﻲﻓ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي ﻟﻠﺰوج ﻟﺪى ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
.اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
 ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺘﺎﺋﻞ. ﻻ ﯾﺰال ﻲﻓ اﻟﺮﺣﻢIUB™  ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن،إذا ﻢﻟ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ ﻲﻓ اﻤﻟﮭﺒﻞ
 أو ﻟﻔﻆ ﻣﻦ، أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺛﻘﺐ اﻟﺮﺣﻢIUB™  وﯾﻤﻜﻦ ل،اﻟﺮﺘاﺟﻊ إﻰﻟ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ أو أن ﺗﻨﻔﺼﻞ
.IUB™  أو ﺑﺎﻤﻟﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﺸﻌﺎﻋﻲ.ﻣﻜﺎﻧﮫ
.IUB™  ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ، أو اﻧﻔﻼت، اﻧﺜﻘﺎب،إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻋﻰﻠ طﺮد ﺟﺰﻲﺋ

IUB™ كيفية إزالة
 وﺗﺤﺪﯾﺪ،IUB™  ﻗﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﻟﻀﺎﻤن ﺳﻼﻣﺔ. ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻔﺘﺎﺋﻞ اﻤﻟﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﻠﻄﻒIUB™ ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ
IUB™  ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻮر ا ً ادﺧﺎل.(ا ً وﺟﻮد اﻟﻜﺮات اﻟﻨﺤﺎﺳﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻻﺿﺎﻓﯿﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﺼﻮرة أدﻧﺎه
.ﺟﺪﯾﺪ إذا طﻠﺒﺖ اﻤﻟﺮﯾﻀﺔ ذﻟﻚ وﻢﻟ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك أﯾﺔ ﻣﻮاﻧﻊ
الكرات
الرئيسية

الفتيل

الكرات
االضافية
 اﻟﺘﺴﻜﯿﻦ واﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﺣﻮل. ﻲﻓ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إزاﻟﺘﮫIUB™ اﻧﻐﺮاز أو اﻧﻜﺴﺎر
 واﻤﻟﻠﻘﻂ اﻤﻟﻌﻘﻮف (اﻟﺘﻤﺴﺎح) أو ﻏﯿﺮه. اﻤﻟﻨﻐﺮزIUB™  وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻗﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻲﻓ إزاﻟﺔ،ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
. ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﻔﯿﺪ أﯾﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻨﻈﯿﺮ اﻟﺮﺣﻢ.ﻣﻦ أدوات اﻟﻘﺒﺾ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة

IUB™ كيف يتم تزويد
 ﻲﻓ اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻤﻟﻌﻘﻤﺔIUB™  ﯾﺘﻢ ﺣﺰم ﻛﻞ. (واﺣﺪ) وﺣﺪة ﻣﻌﻘﻤﺔ1  ﻣﺘﺎح ﻲﻓ ﻋﻠﺐ ﻣﻦIUB™
 ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ.ً ﻣﻌﻘﻤ ﺎIUB™  ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ. وﻗﻀﯿﺐ اﻟﺪﻓﻊ، اداة ﻗﯿﺎس ﻣﻨﺰﻟﻘﺔ،ﻣﻊ أﻧﺒﻮب اﻹدﺧﺎل
.ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻛﺴﯿﺪ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ

ظﺮوف اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ

 ﻲﻓ ھﺬه. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ30  درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ إﻰﻟ15  ﻲﻓ ﺑﯿﺌﺔ ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺤﺮارةIUB™ ﻗﻢ ﺑﺘﺨﺰﯾﻦ ﻋﺒﻮة
. ﺗﺼﻞ إﻰﻟ ﺛﻼث ﺳﻨﻮاتIUB™ اﻟﻈﺮوف ﻓﺮﺘة ﺻﻼﺣﯿﺔ
 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ-18  ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻘﺘﺮﺼ ﻋﻰﻠ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﺮﺘاوح ﺑﯿﻦIUB™ اﻟﻨﻘﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻤﻟﺪى ﻟﻌﺒﻮات
. درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ55 و
. ﻻ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻘﯿﻤﮫ،•ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮة واﺣﺪة
. اﻤﻟﺴﺘﺨﺪمIUB™ •ﻻ ﺗﻘﻢ اﺑﺪ ا ً ﺑﺎﻋﺎدة ادﺧﺎل
.ً إذا كانت الغالف مترضرا ً أو مفتوحاIUB™ •ال تستخدم
.•ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻤﻟﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ
.BIO  وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺒ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻤﻟﻠﻮﺛﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔUSED IUB •اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
.لالستخدام ملرة واحدة

BALERINE is a trademark of
OCON Medical Ltd.
www.oconmed.com

OCON Medical Ltd.
15 Hashdera Hamerkazit,
POB 552, Modiin 7171801, Israel
Tel. (972) 72 21 50 105

 وﻛﺎﻻت إﺮﺳاﺋﯿﻞPerrigo :اﻟﺤﺮﺼي اﻤﻟﻮزع
 إﺮﺳاﺋﯿﻞ ﺑﻨﻲ٢٠ اﻤﻟﺤﺪودة \ ھﺎﻟﯿﺨﻲ
٥١٢٠٠٥٠ﺑﺮاك
27670002 :رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
OCON Medical Ltd " ھﻢ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔIUB" ﺑﺎﻟﯿﺮﯾﻦ" و
. .ض. ﻣﺪﯾﻜﺎل مOCON ﻟﺮﺸﻛﺔ
، هشدرا همركزيت15
 إرسائيل,7171801  موديعني,552 ب.ص
OCON Medical Ltd
)972( 72 21 50 105 .هاتف
www.oconmed.com

.معقم باكسيد االيثلني
.ال تقم بتعقيمه مرة أخرى
.ًال تستخدمه إذا كان الغالف مترضرا ً أو مفتوحا
.عبوة واحدة يف كل مغلف
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.ارجع إىل التعليامت قبل االستخدام
.IFU  راجع تعليامت، هناك إجراءات وقائية محددة الستخدام هذا الجهاز.تحذير

.اعد تدوير الغالف بعد االستخدام
15IFUHEAREN Rev.3

