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 لقب: 

ـــخ الوالدة                                                         :  تار�ـ

 معلومات حول لولب النحا�ي 

ي وقت مبكر  5: المدة•  
ي أي وقت  سنوات ، �مكن اإلزالة �ف

�ف  

خا�ي من الهرمونات•    

ي بطانة الرحم•  
ات �ف إعاقة الخال�ا المن��ة ، تغ�ي  

ف  0.8-0.3للولب   لؤلؤەمؤ�ش •   �ساء كل عام) 8-3امرأة تحمل  1000(من بني  

ي الدورة التال�ة•  
ا �ف بعد إزالة اللولب ، �كون الحمل ممكن�  

مىت وك�ف يتم ترك�ب اللولب؟   

ك�ب قبل   (بحد أق� سنة واحدة) ، إذا لزم األمر ،  بأنها سل�مه  : فحص أمراض النساء ، نتائج لل�شف المبكر عن ال�طانال�ت
الحال�ةال�الم�د�ا  لطاخة  

ك�ب  /  أثناء الح�ض:  ال�ت  

ك�بيتم فحص وق�اس الجزء الداخ�ي من الرحم بواسطة مسبار.  يتم   المقبض من خالل عنق الرحم  بمساعدة أنبوب إدخال  إال�ت
) ، ح�ث يتكشف و�عمل ع� الفور. (اداە طب�ه  

جاع إ� حوا�ي   سم.  2بعد اإلدخال ، يتم تقص�ي خ�ط االس�ت  

ثم يتم فحص المالءمة الصح�حة بالموجات فوق الصوت�ة.    

آلثار الجانب�ة والمضاعفاتا   

ي األ�ام األو� بعد الوضع.  األلم 
ي البطن أو الظهر �ف

من الممكن حدوث آالم مؤقتة �ف  

إلمآقد �كون ن��ف الح�ض أثقل وأطول وأ���  ن��ف الح�ض   

ي حالة ظهور  1000من  6: يزداد خطر اإلصابة بالتهاب البطن (االلتهاب 
ي أ�ع وقت ممكن �ف

امرأة).  �جب أن يبدأ العالج �ف
ي منطقة الرحم و / 

ة.  �مكن أن تكون العدوى غ�ي المعالجة �ف أعراض مثل آالم الحوض أو الح� غ�ي الواضحة أو اإلفرازات المتغ�ي
ي 
ي فالوب) أ��� شدة إذا كان اللولب النحا�ي �ف

  مكانه وقد يؤدي إ� العقم. أو األعضاء المجاورة (مثل قنايت

ي السنة األو� �حدث هذا لـ  الخلع 
لق الملف.  �ف ف ي بعض األح�ان �مكن أن ي�ف

ة  100/  5-1�ف ك�بامرأة ، خالل ف�ت بأ�ملها �حدث  ال�ت
.  وم 100/  10-5لـ  ي الشاق أو ال��اضة أو االتصال الجن�ي

لق اللوالب من خالل العمل البديف ف     ع ذلك ، فإننا امرأة.  ال �مكن أن ت�ف
ي انزالق اللولب.  ،  ®Ladycup      ننصح بعدم استخدام كوب الدورة الشه��ة 

 إلخ) ، ألن ذلك قد يتسبب �ف

ور�ة 1/1000نادرا جدا ( ثقب  ي الرحم أثناء اإلدخال.  لذلك قد تكون الجراحة �ف
امرأة) �مكن أن تحدث إصابة �ف  

 

ي حالة حدوث الحمل ع� الرغم من 
وجود اللولب  الحمل �ف ي أ�ع وقت ممكن لمناقشة   ،

�جب استشارة طب�ب أمراض النساء �ف
 ك�ف�ة المتابعة.  خطر الحمل خارج الرحم أع� قل�ً�. 

ة.   ي إنجاب األطفال ، فاستعن بطبيبك إلزالة اللولب ؛ الحمل ممكن بعد اإلزالة مبا�ش
إذا كنت ترغب �ف  

 ضوابط الموجات فوق الصوت�ة جهاز اال�كو

 

ك�ب.  بعد ذلك ، �جب أن �قوم طب�ب أمراض النساء ب�جراء فحوصات منتظمة  يتم إجراء الفحص األول بعد أسب�ع واحد من ال�ت
 أشهر 6كل 
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. الدكتورە  الس�دە   ا م�ي ا تعل�م�� .  _____________________________ أجرى حديث�  

 

ا بوسائل منع الحمل المخطط لها باستخدام اللولب النحا�ي ، واإلجراء المتضمن ، والمخاطر   بلغت تمام�
�
ي قد أ أؤكد أنئف

. والمضاعفات المحتملة ، وفعاليتها.   ي هذا الصدد �شكل كامل.  أوافق بموجب هذا ع� إدخال لولب نحا�ي
ي �ف تم توضيح أسئلئت  

 

 

 

التار�ــــخ توقيع الم��ض   

 

اقشة اإلجراء مع الم��ض وتوضيح األسئلة وتقد�م بروتوكول معلومات الم��ض. تمت من   

     التار�ــــخ توقيع الطب�ب

 


