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 ١ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  افراگمید

 لیتشک باشدی مي فنر ي حلقهي دارا آن ي لبه کهی نازک ي ورقه که است شکلي گنبدي ا لهیوس افراگمید  
  .شده

 از ممانعت که دخو فیوظا رودی م کار به آن همواره کهی ژن کش اسپرم وی کیزیف سد جادیا با دیبا افراگمید  
  .کندی م اعمال را استی حاملگ

  .کرد استفاده توانی م کاتوریاپل  نام بهی خصوص لیوسا از افراگمید کردن نیگزیجاي برا  

  .است افراگمیدی نیگزیجاي برای مناسب زمانی کینزد از قبل ساعت یک تا قهیدق چند  

  .دآور رونیبی کینزد از بعد ساعت 6 از زودتر دینبا افراگمید  

  .شودی م التهاب باعث که چرا نشود داشته نگه مهبل در ساعت 24 از شیب است بهتر افراگمید

  .نمود آغشته تالک پودر با و شستشو صابون با را آن دیبا افراگمید کردن خارج از پس

  .شودی م دهید افراگمید به نسبت کیآلرژي ها واکنشي نادر موارد در

  .زهدان جلو و عقب به دیشدي های راه کج رحم، سقوط وی افتادگ مافراگید ي استفاده منع موارد از

  .باشدی مي آلرژ و التهاب نه،یریپ عضالتی کاف مقاومت عدم

  .ابدی یم شیافزا درصد 17 حدود تا که است درصد 3ی ال 2 حدود تیموفق عدم

  

  زهدان ي دهانه کالهک

 قسمت تمام که افراگمید برخالف. گرددی م آن از دیاسپرماتوزوئ عبور مانع و گرفته فرا را زهداني گو فقط  
  .پوشاندی م را مهبلي باال

  .آورد رونیب مقاربت از بعد ساعت 6 از زودتر دینبا را کالهک  

 و مهبل بدبو و ادیز ترشحات ، ؟؟؟ کیتحر توانی می طوالن مدت به کالهک ماندنی باق عوارض از  
 توانی م را کندی م فراهم رای تناسل دستگاه التهاب موجبات که کالهک پشت در رحم ترشحات شدن جمع نیهمچن

  .برد نام
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  .شودی نم هیتوص ساعت 24 از شیب کالهک گذاشتنی باق  

 عدم و زهدان میضما و زهدان التهاب ،یعیطب ریغ زهدان ي دهانه زهدان، ي دهانه زخم وی پارگ موارد  
  .است کالهک از فادهاست منع موارد از کردن خارج وی نیگزیجا در زنیی توانا

  . است شده گزارش درصد 6/7 حدود تیموفق عدم  

  

  )یرحم داخل ي لهیوسIntra Uterine Devices (IUD )(ي  د وي یآ

 لولهي ورود حرکات به دادن شدت با نیهمچن و کرده کند را اسپرم حرکت رحم داخل دري د وي یآ وجود  
  .شودی م یافته لقاح تخمکی نیگز نهال مانعی رحم انقباضات به دنیبخش شدت وی رحمي ها

 النه مانع التهاب جادیا با نیهمچن و زده هم بر را آندومتری میآنز ویی ایمیوشیب تعادلي د وي یآ حضور  
  .شودی م یافته لقاح تخمکی نیگز

  .گرددی م ها دیاسپرماتوزوئ توسط تخمک شدن بارور مانع و گذارده اثر لقاح ي مرحلهي روي د وي یآ  

 اثرات بایی ایمیش مواد. (رندیگی م قراریی ایمیش موادي حاو وی خنث گروه دو دري د وي یآ مختلف اعانو  
  )یکیولوژیب

 و شده جذب ها آن در موجود مس سال، سه از بعد Copper-7 و Copper-T مسي حاوي هاي د وي یآ  
  .دینمای م رسوب میکلس فسفات آني رو یا

ی م حفظ را خود اثر سال 5 حداقل اند گرفته قراري ا نقره ي هیپا يرو بر که مسي حاوي هاي د وي یآ  
  .کنند

  .کندی م حفظ را خود اثر سال 1 پروژستروني حاو) Progestasert(ي د وي یآ  

  .شودی م استفاده دارند ادیزي زیخونر کهیی ها خانمي برا خون ي کننده منعقدي د وي یآی نوع  

  . استی قاعدگ آخر روز چند رحم دري د ویي آی نیگزیجا يبرا موقع نیتر مناسب  

  .ردیگ انجام تواندی م نباشد حامله کهی شرط به کندی م مراجعه داوطلب کهی زمان هر دري د وي یآ دادن قرار

 به مانیزا از بعد هفته 12 آل دهیا طور به و هفته 8 دیبا و شودی نم هیتوص مانیزا از بعد بالفاصلهی نیگزیجا
  .افتد قیتعو
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  .گرددی م محسوب کار نیا جهتی مناسب زمان زینی درماني ها سقط از پسي د وي یآي ارکارگذ

 آن از پس و بعد ماه 6 و بعد ماه 3ي بعد کنترل ،ینیگزیجا از پس هفته 6 صورت بهي د وي یآي ریگیپ
  .است ساالنه

 و ؟؟؟ که رحم نشد سوراخ. باشدی م لگن التهاب وی حاملگي د وي یآ عیشا بالنسبه ي عارضه نیتر مهم
  .است عوارض گرید ازي خوبخود دفاع وي زیخونر

  .است یافته کاهش دردناكی قاعدگ وی عضالن انقباضاتي د وي یآ از استفاده از پس زنان اغلب در

 رونیبی ستیبا لهیوس نیا شدهی منقض ها آن مصرف مدت کهیی هاي د وي یآ و اند شده یائسه کهی زنان در
  .شود آورده

 داده صیتشخ سل لگن،ی آماسي هاي ماریب رحم،ي هاي ناهنجار: از عبارتندي د وي یآ مصرف منع موارد از
  .قلبی موضعی خون کمي هاي ماریب و پستان سرطان ،يکبدي تومورها و اختالالت لگن، شده

  .است درصد 3 حدود تیموفق عدم و استی حاملگ ازي ریشگیپ لهیوس نیمؤثرتري د وي یآ ها، قرص از بعد

 اند داشته HIV وی جنس تماس ازی ناشي هاي ماریب کینزد ي گذشته یا حال در کهی زناني براي د وي یآ
  .ستینی مناسب روش

  

  یآبستن ضدي ها کرم ای ژله

  .شود داده شستشو مهبل دینبا مقاربت از بعد ساعت 6 تا و رندیگ قرار رحم در مقاربت از قبل ساعت یک دیبا 

  .است درصد 20 حدودی آبستن ضدي ها ژله و کرم از ستفادها دری حاملگ بروز احتمال

  .برد کار به آن از شیپ ساعت یک حداکثر یا قبل درست توانی م را مهبلي ها کف

 و ریگلس ازی مخلوط در را کش نطفه ي ماده که تفاوت نیا با کنندی م عمل قرص همانندی مهبلي ها افیش
  .دکننی م وارد صابون با کاکائو روغن نیژالت

  .ردیگ قرار مهبل در مقاربت از قبل ربع یک دیبای مهبلي ها افیش

  

  Norplant) پوست ریز دری کاشتنی هورموني ها کپسول( نورپالنت
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  .است پروژسترون هورمونی نوعي حاو نورپالنتي ها کپسول  

  . دینما یم محافظتی حاملگ هیعل را کننده مصرف فرد سال 5 حدود تا که است کپسول 6ي حاو نورپالنت  

  .استی قاعدگ در اختالل نورپالنت ي عارضه نیتر عیشا  

 عوارض ازی موضع خارش و وزن شیافزا اضطراب، ،يقراریب ،یافسردگ ،یعضالني دردها آکنه، سردرد،  
  .است نورپالنت

 حامله به مشکوك یا وی حاملگ دارند؛ی رحم نشده داده صیتشخ وی عیطب ریغي هاي زیخونر کهي افراد  
 نورپالنت ها آني برا کنند،ی م مصرفي انعقاد ضدي داردها کهی کسان و بدنی عموم یا مزمني ماریب نوع هر بودن؛
  .شودی نم هیتوص

  .است شده گزارش%  5/0 حدود روش نیا دري باردار نیانگیم:  نورپالنت اثر زانیم  

  .استی مناسب روش تنورپالن کنند استفاده استروژني حاوي ها قرص از توانندی نم کهیی ها خانم  

  

  نالیواژي ها حلقه

. ماندی می باق واژن در ماه 3 که است پروژستروني حاو ها آن ازی نوع. دارند وجود مختلفي ها اندازه در  
  .شوندی م داده قرار واژن در هفته 3 که هستند پروژسترون و استروژني حاو نالیواژي ها حلقه از گریدی نوع

  .شوندی م برداشته هفته یک مدت به ودیپر زمان نالیواژي ها حلقه  

  .است نالیواژي ها حلقه عوارض جمله ازی قاعدگ اختالالت  

 دهید کنندگان مصرف ازی برخ در زین نالیواژي ها حلقه افتادن احتمال و نالیواژ ترشح و واژن مخاط کیتحر  
  .شودی م

  .است شده گزارش% 3 حدود نالیواژي ها حلقه از استفاده دري باردار نیانگیم  

  .دارد وجودي باردار احتمال% 40 حدودی مهبلي شستشو از استفاده با  

 داشتهي ریشگیپ اثر% 70 تا تواندی م مقاربت از بعد روز 5 مدت به پروژسترون و DES استروژن از استفاده  
  .باشد
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 گردد مصرفی جنس تماس از بعد ساعت 24 تا که آن شرط به Copper-7 نوعي د وي یآ  از استفاده  
  .استي ریجلوگ دري مؤثر ي لهیوس

  .کرد اشاره آندومتر کورتاژ و ونیالتاسید به توانی م رحم هیتخلي ها روش از  

  

  يساز سترون

  .است Sterilizationي ساز سترون روشي باردار ازي ریشگیپ در روش نیمؤثرتر  

 .شودی مي ریجلوگ زن هر در کودك 2 تولد از متوسط طور بهي ساز سترون مورد هري ازا به  

ی مردگ خون از عبارتندی وازکتوم عوارض ازی برخ. ندیگوی وازکتوم را مردان در بری مني ها لوله بستن عمل  
  .یمنیا خود پاسخ ها اسپرم تجمع ازی ناشي ها دانه لیتشک عفونت، ضه،یب سهیک در

  .شودی م سترون ها لوله بستن از بستن از پس انزال مرتبه 30 حدود فرد  

  .دارد نامی توبکتوم زنان در ها لوله ستنب  

  .است ها لوله بستني برا مناسب زمانی قاعدگ دوره یافتن انیپا از پس  

  .کرد اشاره ها هیبخ محل در عفونت اي یزیخونر به توانی م زنان نزد در لوله بستن عوارض از  

  .است%  3/0 از کمتر روش نیا تیموفق عدم و باال اریبس مردان و زنان دري ساز سترون اثر زانیم  
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