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  وسیله داخل رحم در مورد معلومات برای مریض
 

 دریافت کرده اند حامله گیبه عنوان یک پیشگیری از  وسیله داخل رحم novaplus T380برای کسانی که تا به حال معلومات 
در پالستیک شده اند  عارضهدر هنگام ساخت دچار وسیله های داخل رحم از همین مدل متاسفانه نشان داده شده است که برخی از 

ها بین وسیله این  اسکونهدر . می شود بشکند کشیدهیا زمانی که  رحم می تواند در داخلوسیله . و به همین دلیل می توانند بشکنند

معلوم  ،بودوارد شده  اسکونهافراد در  هکه در این مدت ب وسیله ها ٪۱۰حدود . مورد استفاده قرار گرفت ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۵سال های 

داده شد، نقیصه تشخیص وقتی . نقیصه شد تشخیص متوجهتولید کننده زمانی که  از  است بسیاری بیشتر تعداد .اند  ده که شکستهش

 . را متوقف کردیم وسیلهاستفاده از این نوع 
 

 اگر تمام قسمت ها بیرون آمده باشد چه؟ 
بعد از جدید  وسیلهشما می توانید یک . ، الزم نیست کار دیگری انجام دهیداستبیرون آمده  شده شکستهوسیله اگر تمام قسمت های 

 . خود را دریافت کنید داکتر نسایی والدیبا  ارتباط
 

 باقی مانده باشد چه اتفاقی می افتد؟ وسیله اگر بخشی از 
 همچنین ممکن است این باشد که. باشدباقی مانده رحم مده باشد، ممکن است به نوعی در یاهنوز بیرون ن وسیلهاگر تمام قسمت های 

در حال حاضر شما باید برای دو . دگرفته باشبدون اینکه مورد توجه قرار  باشدبیرون آمده بخش های آن  عادت ماهوار در دوران 

سایی داکتر ن. بیرون می آید خونریزی  زمان در های آناگر بخش  متوجه باشید  خود را صبر کنید وعادت ماهوار دوره بعدی 

می دانید چه در آن صورت  ؛چه شکل است وسیله جلوگیری حامله گی در داخل رحممی تواند به شما نشان دهد که یک  والدی

 . هستید است و به دنبال چه چیزی شکل
خود را برای پیگیری و  داکتر نسایی والدیبا   ,اول یا دوم بیرون نمی آید عادت ماهواردر طول خونریزی  از وسیلهاگر یک بخش 

 . تماس بگیرید کمک
 

  معاینه
شما یک . انجام دهید( اشعه ایکس)سی تی اسکن  معاینه ، بایدبخش از وسیله در رحم باقی ماندهد که ممکن است یاگر مشکوک باش

 انجام شود؛ Kristianstad یا  Helsingborg, Simrishamn معاینه می تواند در ,در مالمو دریافت خواهید کردبرای معاینه  نامه 

، این را می توان با کمک معاینه ویژه ای با دوربینی بخش کوچک وسیله باقی مانده باشداگر . ر کجاکنید که دمی  انتخاب  خودشما 

 . انجام می شود شفاخانهاین معاینه در یک کلینیک خاص یا در . کرددور ، می شودقرار داده شده  رحم که در داخل 
 

 ؟شوم جلوگیری حامله گی  شکسته وسیله از یک دچار مشکالت وانم آیا می ت
 .دائمی را تجربه نکرده است صحیپالستیکی مشکل وسیله پس از بیرون کشیده شدن  کس تا کنون هیچ

 
 ؟باشد در رحم باقی ماندوسیله زمانی که یک بخش یابد  ادامه می حامله گیدر برابر من  آیا  محافظت 

 داکتر نسایی والدیاز . وسیله بیرون شود های استفاده کنید تا زمانی که بخش حامله گیدر برابر  یحفاظت دیگر از نه، شما باید

استفاده کنید، می  وسیله مسیاگر شما فقط می توانید یک . کنید دریافت کمک حامله گی پیشگیری از  تا برایبخواهید  ورت مش

 .کشیده شود ، دریافت کنید، اما باید قبل از انجام معاینه بیرون هستید تی اسکنجدید در حالی که منتظر سی  وسیلهتوانید یک 
 

 نم؟اچقدر باید منتظر معاینه بم
در کلینیک  از جانب داکتر نسایی والدی بعد از ارجاع موضوعدر عرض سه ماه را  شما باید زمان برای بازدید از کلینیک زنان 

 .کنید دریافت زنان
 

 جدید وارد کنم؟ وسیلهنم امیتو
 .است وسیله پیشگیری در برابر حامله گی رایگان. دجدید وارد کنی یک وسیله  دنیا، میتوآمدبله، بعد از اینکه تمام قسمت ها بیرون 

 
 آیا می توانم درخواست غرامت کنم؟

نظر قانون مریضان ممکن است حق جبران خسارت تحت  شده اند؛ و درمان صحت که دچار آسیب در ارتباط با مریضانی

خود را به صورت دیجیتالی دنبال کنید. شما  دوسیه شما می توانید  جاکه در آنخود را ثبت کنید  www.lof.se دریافت کنند؛ در

 شود.به خانه فرستاده   می شود فورم دانلود و یا  Löfم در وبسایت ورهمچنین می توانید یک ف
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