وسهل ِ
ً
ً
بك عزيزتنا مستعملة املنتج،
أهل

ِ
ِ
طبيبتك االعتامد عىل أق راص ®Desogestrel Aristo
طبيبك /
لقد كان من دواعي رسورنا أن قررت مع
تساؤالتك حول قرصك الجديد ملنع الحمل ،جمعنا ِ
ِ
لك أهم املعلومات يف ملحة واحدة*.
ملنع الحمل .ولإلجابة عن
ستجدين هنا ملحوظات أساسية عن االستعامل الصحيح الذي ميثل الركن األسايس يف املنع اآلمن للحمل.

هكذا يتم األمر:

يقصد باملنع الخايل من اإلسرتوجني إفراز وسيلة منع الحمل بدون هرمون اإلسرتوجني ،مع االعتامد فقط
عىل هرمون الجيستاجني (يف هذه الحالة  ،)Desogestrelملنع الحمل غري املرغوب بشكل آمن .وتتمتع أقراص ® Desogestrel Aristoبنفس املميزات التي تتمتع بها وسائل
منع الحمل املدمجة مع اإلسرتوجني :فهي متنع باإلضافة إىل ذلك اإلباضة لتكثف املخاط يف عنق الرحم ،وتوفر درجة كبرية من املرونة بسبب اإلطار الزمني املتاح لتناولها
املمتد لـ  12ساعة Desogestrel Aristo® .مستحرض أحادي ( )1املراحل ،ويُستعمل يف الدورة الطويلة ،خالفًا للعديد من أقراص منع الحمل األخرى :يتم تناول األقراص
طوال الـ  28يو ًما من أيام الدورة كلها دون انقطاع.

قرص خايل من اإلسرتوجني
ﺗﻨــﺎول ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺪون ﻓﱰة اﻧﻘﻄﺎع

)ﺗﻨﺎول اﻟﻘﺮص اﻷول ) (1ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول )1
ﺗﻨــﺎول اﻷﻗﺮاص  28ﻳﻮ ًﻣﺎ

ﻓــﱰة اﻟﺤﻴﺾ

جدول تناول األقراص

تناول القرص األول:

إذا مل تستخدمي أية وسائل منع حمل هرمونية حتى ذلك الحني،
فابديئ بالقرص األول من عبوة األق راص الخالية من اإلسرتوجني يف اليوم األول من فرتة الحيض الخاصة بكِ.
ِ
استخدمت يف السابق وسيلة منع حمل مدمجة مثل األقراص املصغرة أو الحلقة املهبلية (التأثري من خالل هرمو
إذا
إسرتوجني وهرمون جيستاجني)،
ففي اليوم األول من فرتة التوقف املؤقت األصلية عن تناول األق راص ابديئ بتناول عبوة األق راص الجديدة الخالية
من اإلسرتوجني.
إذا سبق لك أن استخدمت وسيلة منع حمل خالية من اإلسرتوجني ،مثل القرص املصغر أو املزروع أو الحقنة أو اللولب
(أ) القرص املصغر :فتوقفي عنها يف أي يوم تريدين ،وابديئ بـ ® Desogestrel Aristoيف اليوم التايل.
(ب) املزروع أو الحقنة أو اللولب :فابديئ بتناول ® ،Desogestrel Aristoفقط عندما يحني موعد الحقنة
التالية املعتاد ،أو يف اليوم الذي سيتم فيه إزالة املزروع أو اللولب.
ِ
ِ
نفسك من الحمل يف السابق ...
حصنت
متا ًم ا كام
تحميك ®- Desogestrel Aristoعند االستعامل الصحيح -من اليوم األول لتناولها بشكل آمن من أي حمل ،لدرجة ِ
ِ
أنك لن تضطري إىل استعامل وسائل منع
(مثل باستخدام عازل أثناء الجامع).
حمل إضافية ً

كيف تترصفني إذا نسيتي تناول القرص:

هل نسيتي تناول عدة أقراص؟
ِ
خاصتك ،ليك تطمئني إىل عدم وجود حمل.
يلزم يف هذه الحالة التواصل مع طبيب النساء أو طبيبة النساء
هل نسيتي تناول قرص من األقراص؟
التناول األخري كان قبل أقل من  12ساعة من اآلن :تناويل القرص الفائت مبارش ًة مبجرد أن تتذكري الخطأ
يف تناول األقراص .القرص التايل تتناولينه بعد ذلك مجددًا يف توقيته املعتاد .كل يشء عىل ما يرام ،ال تزالني
يف مأمن من أي حمل.

التناول األخري كان قبل أكرث من  12ساعة من اآلن :تناويل القرص الفائت مبارش ًة مبجرد أن تتذكري الخطأ يف تناول األقراص .القرص التايل
تتناولينه بعد ذلك مجددًا يف توقيته املعتاد ،حتى لو كان من املحتمل تناولك قرصني هكذا الواحد تلو اآلخر .انتبهي ،مل تعودي يف مأمن من
الحمل ،ويتعني ِ
عليك يف األيام الـ  7القادمة استخدام وسائل منع إضافية.
ِ
إذا ِ
حامل .لذلك تواصيل مع طبيبة النساء أو طبيب النساء
مارست الجنس بطريقة غري مؤ ّمنة يف األيام الـ  5األخرية ،فقد تكونني ً
كنت قد
ِ
خاصتك.
إذا كنت قد نسيت تناول قرص يف األسبوع األول من استعامل األقراص للمرة األوىل:
ِ
نسيت تناول القرص يف األسبوع األول من استعامل العبوةِ ،
ِ
إذا ِ
مارست الجنس بطريقة غري مؤ ّمنة،
وكنت قد
كنت قد
عليك التواصل مع طبيب النساء أو طبيبة النساء خاصتكِ.
حامل ،ويتعني ِ
فقد تكونني ً

ما األمور األخرى التي يتعني ِ
عليك معرفتها:

الرضاعة
ِ
ال تحتوي ® Desogestrel Aristoعىل اإلسرتوجني الذي قد يؤثر يف حليب األم .ميكنك إذًا استعاملها أيضً ا خالل فرتة الرضاعة دون أي توجس،
بغرض منع الحمل بطريقة آمنة.

شكاوى مرتبطة بالدورة
نظ ًرا ألن قرص ® Desogestrel Aristoالخايل من اإلسرتوجني يتم تناوله دون انقطاع ،يبقى مستوى الهرمون ثابتًا يف الدم .ميكن إذًا أن تتالىش
شكاوى صداع الرأس وآالم البطن أو احتباس املاء.
مشاكل املعدة واألمعاء
إذا تقيأيت يف أول  4-3ساعات من تناول القرص أو إذا أصبتي باإلسهال ،فمن املحتمل أن يفقد القرص فعاليته ،ويتعني ِ
عليك تناول قرص جديد
عىل الفور .إذا استمرت مشاكل املعدة واألمعاء ،فيتعني ِ
عليك يف األيام الـ  7التالية اللجوء إىل وسائل منع حمل إضافية وزيارة الطبيبة أو
الطبيب.
املضادات الحيوية
بعض املضادات الحيوية ميكن أن تحد من مفعول القرص ،لدرجة ِ
أنك يف بعض األحيان قد ال تضمنني الوقاية من الحمل .لذلك استعلمي عنها
ِ
ننصحك بقراءة النرشة الداخلية للمضاد الحيوي بعناية.
لدى طبيبك أو طبيبتك ويف الصيدلية .كام
ِ
مثل باستخدام عازل
ميكنك أن تتحصني من الحمل خالل فرتة تناول املضاد الحيوي وبعد تناوله بـ  14يو ًما مبوانع إضافيةً ،
عىل سبيل االحتياط،
أثناء الجامع.
ِ
تحميك ® Desogestrel Aristoمن األمراض املنقولة باالتصال بالجنيس.
ال
ِ
ِ
هل ِ
خاصتك أو معنا مبارشةً:
ميكنك إذًا التواصل إما مع طبيب  /طبيبة النساء
لديك أسئلة أخرى؟
،Berlin 13435 ،10 – 8 Aristo Pharma GmbH، Wallenroder Straße
هاتف4200-7194/30)0( 49+ :
املزيد من املعلومات والحقائق املثرية لالهتامم حول موضوعات منع الحمل ،والصحة ،والجنس ،موجودة أيضً ا تحت الرابط:
www.meine-pille.de

فريقك من رشكة أريستو فارما
The pill of my choice

بديل عن النرشة الداخلية للعبوة .اقرأي أيضً ا النرشة الداخلية للعبوة بعناية.
ال ت ُعد هذه املعلومات ً

تغري يف فرتة الحيض
ِ
قد تتعرض فرتة الحيض خاصتك لالضطراب وتباين إىل حد كبري ،بعد بدء تناول ®.Desogestrel Aristo
ِ
ِ
دورتك
جسمك يف البداية للتعود عىل األقراص الجديدة .وبعد بضعة أشهر ستكون
ال داعي للقلق :بالتأكيد سيحتاج
ِ
خاصتك ستحدث بشكل نادر وضعيف نسب ًيا ،وميكن أن تنقطع متا ًما لدى بعض السيدات.
قد انتظمت بالشكل الطبيعي ،لدرجة أن فرتة الحيض

