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 معلومات للمرضى عن اللولب الرحمي التالف

 
 (. كأذاة لمنع الحملNovaplus T380) 380معلومات للمرأة التي كان يوجد لديها اللولب الرحمي نوفابلوس تي 

 
لألسف فقد تبين أن اللوالب الرحمية من هذا النوع كان يوجد بها خلل في المادة البالستيكية عند تصنيعها ولذلك فيمكن أن 

تتلف. يمكن أن يتلف اللولب الرحمي داخل الرحم أو عند إخراجه. في سكوني استخدمت هذه اللوالب الرحمية خالل الفترة 
% من هذه اللوالب الرحمية التي تم إدخالها في أشخاص في سكوني  10حوالي  تبين أن لقد .2018و  2015ما بين عام 

خالل هذه الفترة يتعرض للتلف. هذه النسبة تفوق بكثير توقعات الُمصّنع عند اكتشاف الخلل. عند اكتشاف الخلل توقفنا عن 
 استخدام هذا النوع من اللولب الرحمي النحاسي.

 
 لرحم؟في حالة خروج جميع أجزاء لولب ا

 جديد فلن تحتاجي إلى عمل المزيد. بإمكانك الحصول على لولب رحمي نحاسي في حالة خروج جميع أجزاء لولب الرحم
 تقوم القابلة بإدخاله لديك.

 
 ماذا يحدث إذا كان هناك جزء ال يزال باقيا من اللولب الرحمي؟

فيمكن أن يتعلق األمر ببقاء جزء منه في الرحم. كما يمكن أن تكون إذا لم تكن جميع أجزاء اللولب الرحمي قد خرجت 
جميع األجزاء قد خرجت خالل العادة الشهرية بدون مالحظة ذلك. يجب عليك أن تقومي اآلن بانتظار دورتي العادة 

ك القابلة شكل خروج جزء اللولب الرحمي خالل النزيف. يمكن أن تعرض عليإمكانية  واالنتباه إلىالشهرية القادمتين 
 مظهره وما هو الشيء الذي يجب أن تالحظيه. ياللولب الرحمي لكي تعرف

إذا لم يخرج جزء اللولب الرحمي خالل أول أو ثاني دورة من العادة الشهرية بعد اخراج اللولب الرحمي عليك التواصل 
 مع القابلة للمتابعة وللحصول على المساعدة.

 
 الفحص

في إمكانية وجود جزء من اللولب الرحمي متبقية في الرحم فستخضع لعمل تصوير طبقي محوري إذا كانت المرأة تشك 
اليك خطاب استدعاء لعمل الفحص الذي يتم في مالمو، هلسنجبوري، سمريسهامن أو  (. سيصل)تصوير شعاعي

فيمكن إخراجه رحمي من اللولب الكريستيانستاد وبإمكانك أن تختاري أي منها بنفسك. في حالة وجود جزء متبقي 
 بمساعدة ما يسمى الفحص الخاص بكاميرا يتم إدخالها في الرحم. يتم عمل هذا الفحص في عيادة ُمعينة أو في مستشفى.

 
 هل يمكن أن أتعرض لمضاعفات بسبب اللولب الرحمي التالف؟

 لم تصاب أي امرأة حتى اآلن بمشكالت طبية مزمنة بعد إخراج القطعة البالستيكية.
 

 بقاء جزء اللولب الرحمي في الرحم.  في حالةهل ال زلت اتمتع بالحماية ضد الحمل 

أطلبي من القابلة اعطاءك ب أن تستخدمي وقاية أخرى ضد الحمل حتى تخرج آخر قطعة من اللولب الرحمي. جال، ي
فيمكن أن تحصلي على لولب مواد منع الحمل. إذا كنت تستخدمين اللولب الرحمي النحاسي فقط حول النصائح والمساعدة 

 رحمي جديد بانتظار عمل التصوير الطبقي المحوري، ولكن يجب أن يتم اخراج هذا اللولب الرحمي قبل عمل الفحص.
 

 ما هي مدة انتظار الفحص؟

يجب أن تحصلي على موعد في عيادة أمراض النساء خالل ثالثة أشهر ابتداء من استالم خطاب التحويل الذي أرسلته 
 القابلة إلى عيادة أمراض النساء.

 
 هل يمكن أن أحصل على لولب رحمي جديد؟

 عد خروج كل األجزاء يمكن أن تحصلي على لولب رحمي جديد. اللولب الرحمي مجاني.نعم، ب
 

 هل يمكن أن أطلب الحصول على تعويض؟

لمريض الحصول على التعويض ذا اهبالنسبة للمريض الذي يتعرض إلصابة ناجمة عن الرعاية الصحية والطبية فيحق ل
وبإمكانك متابعة تطور قضيتك  www.lof.seحسب قانون تأمين المرضى من اإلصابات. يتم عمل البالغ على الموقع 

  أو أن يتم إرسالها إلى عنوان المنزل. Löf. بإمكانك أيضا تنزيل االستمارة من موقع االنترنت الخاص بلوف الكترونيا
 

https://lof.se/patient/blanketter

