فصل 21
چگونه دستگاه داخل رحمي یا  IUDتطبیق شود
درین فصل
خانم را كمك نمائید تا تصمیم بگیرد كه آیا دستگاه داخل رحمي ) (IUDبرایش مناسب است397.......
قبل از تطبیق دستگاه داخل رحمی 391........................................................................
تطبیق نمودن دستگاه داخل رحمی392.........................................................................
تطبيق کردن لوپ 121.............Copper T
بعد از تطبیق دستگاه داخل رحمی398.........................................................................
عاليم موجوديت کدام مشکل122...............
براي وارسي از دستگاه داخل رحمی122.....
خارج ساختن دستگاه داخل رحمي یا 399..............................................................IUD

388

یك كتاب براي قابله ها ()0202

IUD

وسرريلۀ داخرررل رحمررري (لررروپ يررا دسرررتگاه) يرررك دسرررتگاه
كوچك ساخته شرده از پالسرتيك ويرا از پالسرتيك و مرس
ميباشررد كرره داخررل رحررم گذاشررته ميشررود تررا از حرراملگي
جلوگيري بعمل آورد.
يررك تررار از نهايررت ايررن وسرريله در خررارج از عنررق رحررم
آويزان ميماند.
دو نوع دستگاه داخل رحمی:

اگر ميتوانستيد داخل وجود خانم را ببينيد ،دستگاه
داخل رحمي به اين شكل ديده ميشد.

با برجستیكي ها بنام Multiload

بشكل  Tبا مس یا Copper-T

بعضی یاد داشت ها در باره آموزش تطبیق  IUDیا دستگاه داخل رحمي:
 قبل از خواندن اين فصل ،بايد وقایه از انتان (فصل  )0و معاینات حوصلی (فصل  )15را بدانيد.
 دريابيرد كره چرره قروانيني در مملكررت شرما وجررود دارد .در بعضري ممالررك قابلره بررراي آمروزش تطبيررق و
برداشتن وسيلۀ داخل رحمي يا  IUDتشويق ميگردند .در بعضري ممالرك ديگرر قابلره هرا ايرن اجرازه را
ندارند.
 گذاشتن يک دستگاه بداخل رحم ميتواند سبب انتان يا جرحه در رحرم گرردد .از ايرن فصرل جهرت كمرك
به آموزش تان استفاده كنيد ،مگر بخاطر داشته باشيد كه شما نميتوانيد از كتراب بره انردازه ايكره از يرك
معلم با تجربه آموخته ميتوانيد ،بياموزيد.
باید براي تطبیق دستگاه داخل رحمي یا  IUDتوسط یك شخص با تجربه آموزش ببینید.
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فصل  :10چگونه دستگاه داخل رحمی تطبيق گردد
خانم را کمک نمائید تا تصمیم بگیرد که آیا دستگاه
داخل رحمی برایش مناسبت است
روش استفاده از دستگاه داخل رحمي يرا  IUDبرراي تنظريم خرانواده بسريار مرؤثر اسرت مگرر خطراتري دارد .قبرل از
تطبيق يك دستگاه داخل رحمي خانم را كمك نمائيد كه تصميم بگيرد كه آيا اين يك روش خوب برايش خواهد بود.

مزایای دستگاه داخل رحمی





بسيارمؤثر است .تعداد بسيار اندك از خانم هائيكه وسيلۀ داخل رحمي يا  IUDاستفاده ميكنند ،حامله ميشوند.
در هر زمانی که خانم بخواهد حامله شود ،اين وسيله خارج شده می تواند.
استفادۀ آن آسان است .يك دفعه كه داخرل رحرم تطبيرق گرديرد ،خرانم تنهرا ضررورت خواهرد داشرت كره هرر مراه
يكمرتبه آنرا بررسي نمايد تا از موجوديت آن اطمينران حاصرل شرود .الزم نيسرت كره خرانم آنررا قبرل و بعرد از
هر مراقبت جنسي بررسي كند.
يک نوع دسرتگاه كره بنرام  Mirenaيراد ميشرود حراوي يكمقردار كرم هورمرون اسرت .ايرن دسرتگاه داخرل رحمري
ميتواند سبب شود كه خونريزي مراهوار بسريار كرم شرده ويرا كرامالً توقرف كنرد .همچنران ميتوانرد گرفتگري هراي
عضلي را كاهش دهد.

نواقص دستگاه داخل رحمی
 اين روش خانم را در مقابل  HIVو ديگر امراض مقاربتي محافظه نميكند – فصل  02ديده شود.
 خانم خودش نمی تواند دستگاه را داخل رحرم نمروده ويرا خرارج سرازد .خرانم ايكره از دسرتگاه داخرل رحمري يرا
 IUDاستفاده ميكند بايد توانائي رسيدن به مركرز صرحي را داشرته باشرد ترا در صرورت داشرتن كردام مشركل بره
وي كمك گردد ويا در صورتيكه خانم بخواهد حامله شود ،دستگاه داخل رحمي خارج ساخته شود.
 دستگاه داخل رحمي يا  IUDممکن سبب تغييرر در خرونريزي مراهوار گرردد .بيشرتر انرواع  IUDممكرن اسرت
باعررث افررزايش گرفتگرري هرراي عضررلي ويررا خررونريزي گررردد .نرروع  Mirenaممكررن اسررت سرربب شررود كرره
خونريزی خفيف ،غير منظم ويا بشكل لکه بينی گردد.

دستگاه داخل رحمی برای بعضی زنان مضر است
دستگاه داخل رحمي يا  IUDبراي خانم هاي تطبيق نگردد كه:
 امراض مقراربتی داشرته باشرند .اگرر در حالتيکره خرانم دارای انتانرات مقراربتی باشرد ،دسرتگاه داخرل رحمري
برايش تطبيق گردد ،انتان به آساني ميتواند داخل رحم وي انتشار كند .انتان رحم ميتواند سربب عقامرت شرده و
نيز بسيار خطرناك است .قبل از تطبيق  IUDبايد خانم از نظر موجوديت انتانات مقاربتي معاينه گردد.
 درين اواخر يك انتان رحم را گذشتانده باشند.
 در جريان  6ماه گذشته سقط ،سقط بنفسهي ويا والدت داشته باشند.
 کم خون بوده ،ويا خونريزي هاي ماهوار شان شديد ويا بسيار دردناك باشد.
 فبروئيد رحم داشته ويا رحم شان داراي شکل غير معمول باشد.
اگر خانم به مس حساسيت دارد ،دستگاه داخل رحمي مس دار برايش تطبيق نگردد.
آزادی انتخاب و یا رد دستگاه داخل رحمی )(IUD
در بعضی جاها زنان مجبور ساخته ميشروند ترا از روش  IUDاسرتفاده نماينرد .برراي بعضري خرانم حتري بردون اينكره
برايشان گفته شده باشد ،دستگاه داخل رحمي يا  IUتطبيق ميگردد .اينكار زماني صرورت ميگيررد كره داكترران ويرا
كاركنان صحي از طرف دولت محلي يا مراجع بين المللي و گروه هاي كمرك رسراني تحرت فشرار باشرند ترا دسرتگاه
داخرررررررل رحمررررررري يرررررررا  IUDبررررررره خرررررررانم هرررررررا تطبيرررررررق نماينرررررررد ،حتررررررري اگرررررررر خرررررررانم هرررررررا نخواسرررررررته باشرررررررند.
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قبل از تطبيق دستگاه داخل رحمی
ايرن پاليسری هررا حرق انتخرراب زن را كره آيرا ميخواهرد از تنظرريم
خررانواده اسررتفاده نمايررد يررا خيررر و اينكرره چرره وقررت ميخواهررد از
تنظريم خرانواده اسرتفاده كنرد ،از وي ميگيررد .هرر زن بايرد ايرن
حق را داشته باشد كه خودش انتخاب كند.

اما من و شوهرم
ميخواهيم که فاميل
بزرگ داشته باشيم!

بزودی بعد ازينکه طفل شما به
دنيا آمد ،ما دستگاه داخل
رحمي را به شما تطبيق ميكنيم
تا دوباره حمل نگيريد.

هیچوقت یک خانم را برای اسکتفاده از دسکتگاه داخکل رحمکی
تحت فشار قرار ندهیکد .صرفحۀ  105را بخوانيرد ترا در مرورد
دسررتگاه داخررل رحمرري يررا  IUDبيشررتر بياموزيررد .هررر زن بايررد
تمرررام خطررررات و مزايررراي آنررررا بدانرررد ترررا تصرررميم بگيررررد كررره
ميخواهررد از روش  IUDاسررتفاده كنررد يرراخير .اطمينرران حاصررل
كنيرررد كررره قبرررل از تطبيرررق دسرررتگاه داخرررل رحمررري ،خرررانم ايرررن
موضوعات را ميداند.

قبل از تطبیق نمودن دستگاه داخل رحمی
مطمئن شوید که خانم كدام مرض مقاربتي نداشته باشد
از خانم سؤال نمائيد که آيا وی کدام عالمه امراض مقاربتی را دارد.
بعضی از عاليم امراض مقاربتی يا  STIsعبارتند از:
 افرازات بد بو از مهبل.
 درد ،خارش و احساس سوزش در مهبل.
 درد ،خارش و احساس سوزش در حين ادرار نمودن.
 موجوديت زخم ها در مهبل يا مقعد.
بخاطر داشته باشيد که بسياري از خانم ها امراض مقاربتي دارند مگر هيچ عاليمري ندارنرد .هميشره قبرل از تطبيرق
 IUDخانم را معاينه كنيد .اگر شما نميتواند خانم را از نظر امراض مقاربتي معاينه كنيد ،و خانم يقينرا ً ميخواهرد كره
برررايش دسررتگاه داخررل رحمرري ) (IUDتطبيررق شررود ،ميتوانيررد برررايش تررداوي كالميررديا و گونوريررا (صررفحۀ  114ديررده
شود) توصريه شرده و بعرداً دسرتگاه داخرل رحمري تطبيرق گرردد .فصرل  02برراي آمروزش بيشرتر ديرده شرود .دسرتگاه
داخل رحمي يا  IUDرا تازمانيكه مطمئن نباشيد كه خانم امراض مقاربتي ندارد ،تطبيق نكنيد.

مطمئن گردید که خانم حامله نیست
اگر اشتباها در زمانيکه زن حامله باشد دستگاه داخل رحمی برايش تطبيق شرود ،منجرر بره سرقط جنرين خواهرد شرد.
قبل از تطبيق دستگاه داخل رحمي ) (IUDخود را مطمئن سازيد كه خانم حامله نيست .شما زماني ميتوانيرد مطمرئن
باشيد كه خانم حامله نيست ،اگر:
 عادت ماهوار وی بصورت نارمل موجود باشد.
 بعد از خونريزي ماهوار قبلي خانم هيچگونه مقاربت جنسي نداشته است.
 خانم يك روش هورموني تنظيم خانواده مرثال تابليرت هرا ،زرقيرات ويرا غرسري هرا را اسرتفاده ميكنرد (و در
عوض ميخواهد که برايش دستگاه داخل رحمي يا  IUDتطبيق گردد).
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فصل  :10چگونه دستگاه داخل رحمی تطبيق گردد
شرح دهید که درجریان تطبیق  IUDچه رخ خواهد داد
قبررررل از تطبيررررق دسررررتگاه داخررررل رحمرررری ،در مررررورد اينكرررره چرررره
ميخواهيرد انجررام دهيررد ،بره خررانم تشررريح كنيرد .برررايش بگوئيررد كرره
داخررل سرراختن دسررتگاه داخررل رحمرري ) (IUDممكررن اسررت انرردكي
اذيت كننده باشد مگر نبايد بسيار دردناك و آزار دهنرده باشرد ويرا
اينكه در صورتيكه خرانم بره هردليلري ميخواهرد ميتوانرد كرار شرما
را توقف دهد .بره هرر سروالي كره خرانم در مرورد تطبيرق دسرتگاه
داخل رحمي داشته باشد ،جواب بدهيد.

ابترررردا مررررن يررررک سررررپکيولوم را اسررررتفاده
ميکنم تا مهبرل شرما را براز نگهردارد ،ترا
من بتوانم که دهانه رحم را پيدا کنم.

آيرررررررررررررررررا درد
خواهد کرد؟

تطبیق دستگاه داخل رحمی یا IUD
انواع مختلف دستگاه های داخل رحمی وجود دارند ،و هر کدام از آنهرا بره طريرق متفراوتي تطبيرق ميشروند .قبرل از
اينکه دستگاه را تطبيق کنيد ،بايد دريابيد که همان نوعی را که در اختيار داريد ،چگونه تطبيق می شود.
بيشتر انواع  IUDها راهنمای تطبيق را با خود دارند.
اين ها قدمه هائي اند كه بايد تعقيب گردند ،بدون در نظر داشت اينکه چه نوع دستگاهی در اختيار داريد:
 .0از خانم بخواهيد که ادرار نمايد.
 .1تمام سامان و لوازمي را که برای تطبيق  IUDضررورت داريرد ،تعقريم نمروده و آنهرا را روي يرک تکره يرا
کاغذ معقم بگذاريد.

سند ادرار

قيچی

تيناکولوم

فورسپس حلقوی با گاز
يا سواب دراز براي
پاك كردن عنق رحم

سپکليولوم

دستکش پالستيکی

هر چيزی که بداخل مهبل داخل می شود ،مانند انگشتان در جريان معاينۀ مهبلي ،بايرد بسريار پراک باشرد.
بهمين شکل هر چيزی که بداخل رحم گذاشته ميشود ،مانند دستگاه داخل رحمی و تيوب تطبيرق کننرده IUD
بايد بيشتر از پاك باشند .آنها بايد معقم باشند.
سامان و لوارم معقم قبل ازينکره داخرل رحرم شروند ،نبايرد حتري بره ديگرر قسرمت هرا عضرويت خرانم تمراس
نماينررد .جررراثيم برردن خررانم كرره اكثررراً سرربب ضرررر نميشرروند ،در صررورتيكه داخررل رحررم گردنررد ميتواننررد سرربب
انتانات وخيم شوند .براي آموزش در مورد طرز تعقيم نمودن وسايل صفحۀ  02را ببينيد.
392

یك كتاب براي قابله ها ()0202

تطبيق دستگاه داخل رحمی
شما همچنان ضرورت به وسايل زير داريد:

يک ظرف انتی سپتيک مانند
بتادين يا هيبيكلنس

دستگاه داخل رحمی و تيوب
تطبيق کنندۀ آن

يک منبع نور خوب

انواع مختلف دستگاه های داخل رحمری وجرود دارنرد .سره نروع معمرول آنهرا عبارتنرد از :دسرتگاه نروع Copper T
(ويا  ،)T380Aنوع  ،Multiloadو  .Gyne-Fixتمام اين سه نوع هم مصوون و هم مؤثر اند.
درين کتاب ما فقط در مورد طرز استفاده از يکنوع دستگاه
يا  IUDبنام  – Copper-T -معلومات ارائه مينمائيم .مرا در
مرررورد ايرررن نررروع صرررحبت ميكنررريم زيررررا مرررؤثر ،مصررروون و
معمررررول اسررررت .ديگررررر انررررواع  IUDبرررره طريررررق مشررررابه برررره
 Copper Tتطبيق ميشروند .امرا يقينرا ً بايرد رهنمرود هريرك از
دستگاه هاي داخل رحمي را مطالعه نمائيد.
Copper
T

Multiload

GyneFix

 .1دستگاه را بداخل تيوب تطبيق کننده قرار دهيد.

داخل نمودن دستگاه  Copper Tبه تیوب تطبیق كننده
دستگاه داخل رحمی  Copper-Tدر داخل يک بسته معقم قرار دارد .بسته را روی يرک ميرز پراک قررار دهيرد،
طوريکرره روی کاغررذ دار آن در پررائين ق ررار گيرررد .برره ايررن ترتيررب شررما ميتوانيررد دسررتگاه را از ورای پالسررتيک
شفاف به وضاحت مشاهده کنيد.

در داخل پاکت سه جزء قرار دارد:
تيوب تطبيق
كننده

ميله

بازو

تار

معيار
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فصل  :10چگونه دستگاه داخل رحمی تطبيق گردد

داخل کردن  Copper Tبه تیوب تطبیق كننده(ادامه)
اين هدايات به شما بيان ميردارد کره چگونره دسرتگاه يرا  IUDرا برداخل تطبيرق کننردۀ مخصروص آن ،در حاليکره
هنوز در بين پاکت قررار دارد ،داخرل نمائيرد .اگرر شرما دسرتگاه را برداخل تيروب تطبيرق کننردۀ آن در حرالتی کره
هنوز بداخل پاکت قرار دارند ،داخل نمائيد – و شما  IUDرا تمراس نكررده باشريد -دسرتگاه معقرم براقي ميمانرد،
حتي اگر براي اجراي اينكار دستكش معقم نپوشيده باشيد .هيچگاه بدون پوشيدن دسرتكش معقرم بره  IUDويرا بره
نهايت تيوب تطبيق كننده ويا ميله كه داخل وجود مادر ميرود ،تماس نكنيد.
دستگاه را وقتی داخل تيوب تطبيق كننده بگذاريد که تقريبا آمادۀ تطبيق  IUDرا ميباشيد .اگر دستگاه يرا IUD
در داخل تيوب نصب کننده آن برای بيشتر از  0دقيقره بمانرد ،ديگرر بصرورت مرؤثر کرار نخواهرد کررد – برازو
های آن در داخل رحم باز نخواهند شد.
بسته را تا به نيمه باز نمائيد ،البته از همان طرفيکره دسرتگاه در
آن قرار نردارد .و ميلره را بره يرك طررف پاکرت تيلره نمائيرد ترا از
سر راه پس شود.
برا يکدسرت خرود تيرروب تطبيرق کننرده را محکررم بگيريرد .برا دسررت
ديگر خود دستگاه داخرل رحمری را از روي پالسرتيک در حرالی
محکررم ميگيريررد کرره بررازو هررا را بررداخل تيرروب سرروار مينمائيررد.
انگشت شصت خود را باالی يک بازو و انگشت اشارۀ خرود را
باالی بازوي ديگر گرفته و آنها را بهم فشرده وبره طررف پرائين
بکشرريد .دسررتگاه فشرررده شررده را در قسررمت نرروك تيرروب تطبيررق
داخل کنيد.
ميله را در نهايت ديگر تيوب قرار داده و در امتداد نرخ هرا آنررا
بکشررانيد .زمانيكرره برره اخيررر دسررتگاه داخررل رحمرري تمرراس نمررود،
توقف نموده و آنرا ثابت نگهداريد.
حاال دستگاه داخل رحمي آمادۀ تطبيق ميباشد.

 .4از خررانم بخواهيررد کرره برره پشررت دراز بکشررد ،طوريکرره
زانوهايش خم خورده و از هم باز باشند.
 .0به خانم كمك نمائيد تا راحت و بحالت رخراوت باشرد.
ميتوانيررد يكجررا بررا خررانم نفررس عميررق بكشرريد ،برراوي آرام صررحبت
نمائيررد و يررا دسررت خررود را روي شررانه اش بگذاريررد تررا اطمينرران
حاصل نمايد.
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 .6مطرررابق رهنمرررود صرررفحه  ،01دسرررتهای خرررود را خررروب برررا آب و صرررابون بشررروئيد.
بگذاريد که دستهای شما در فضای آزاد خشک شده و سپس دسرتکش هرای معقرم را
بپوشيد.

.2




رحم خانم را احساس كنيد (صفحه  124را ببينيد).
موقعيت و اندازه رحم را پيدا كنيد.
مطمئن گرديد که خانم حامله نمی باشد.
مطمئن شويد که رحم بزرگ نگرديده و يا درد ندارد.

 .2سرررپکيولوم معقرررم را بصرررورت آرام داخرررل مهبرررل
نمائيد (صفحه  122را ببينيد).

 .2عنررق رحررم را بررا يررک انترری سررپتيک پرراک کنيررد.
برای اين منظور ،ميتوانيد از يک سواب دراز ،ويا يرک
فورسپس حلقوی بهمرراه گراز اسرتريل کره در داخرل انتری
سپتيک مغطوس شده باشد ،کار گيريد.

 .05عنق رحرم را برا تينراکيولوم بگيريرد و بره آهسرتگي
تيناکيولوم را بسته کنيد .عنرق رحرم را برا ماليمرت
کش نمائيد تا رحرم مسرتقيم گرردد .در هنگرام داخرل
كرررردن سرررند و در زمررران تطبيرررق دسرررتگاه داخرررل
رحمی ،رحم بايد مسرتقيم باشرد .اگرر اينکرار برراي
خانم دردناك باشد ،كار را توقف دهيرد .يرک وقفره
گرفترره وبرررای خررانم بگوئيررد کرره چ ره وقررت دوبرراره
آماده بوده و ميتواند ادامه بدهد.
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نادراً در زمان داخل نمودن سند ويا تطبيق
 ،IUDيك خانم ممكن است احساس سرچرخي
ويا ناجوري نمايد .ممكن است اين از سبب يك
عكس العمل عصب واگوس باشد (صفحۀ 416
ديده شود).

 .00رحم را با داخل نمرودن يرك سرند معقرم از طريرق فوحره
عنق رحم ،اندازه نمائيد.
بايد سرند را تنهرا از قسرمت دسرته بگيريرد و برا احتيراط داخرل
رحررم سررازيد .نگذاريررد كرره سررند برره جررز عنررق برره هرريچ چيررز
ديگري تماس يابد – حتي مهبل خانم.
سررند را ماليمررت و اسررتوار داخررل نمائيررد .در صررورتيكه تيلرره
كردن آن به داخل رحم مشكل باشد ،در حين تيله كردن آنررا
دور دهيد .بسيار به سختي تيله نكنيد .با اينكار ممكن است سند بسيار به داخل رحم پيشرفته و رحرم را سروراخ
نمايد كه اين بسيار خطرناك است.
زمانيكه سند از فوحۀ عنق رحم داخل گذشت ،با ماليمت آنرا به پريش
تيلرره كنيررد تررا زمانيكرره احسرراس نمائيررد كرره برره خلررف رحررم تمرراس نمرروده
باشد.
سرررند نشررراني هرررائي دارد
كه از هرم  0سرانتي مترر
دور ميباشررررند .زمانيكرررره
سرررررند را بخرررررارج كرررررش
ميكنيد ،ترا يرك از نشراني
ها يا درجات ترر خواهرد
بررود .ايررن درجرره انرردازۀ
رحم را بشما ميگويد.

 .01زمانيكه انردازۀ رحرم بررای شرما معلروم گرديرد ،ميتوانرد تيروب
تطبيق كننده را عيار سازيد تا به همان اندازۀ رحم باشد.
به دستگاه داخل رحمي يا  IUDداخل پاکت ببينيرد .تيروب
سوند تا به اين قسمت
تطبيق کننرده بهمرراه خرود يرک معيرار کوچرک متحررك در
مرطوب است
بسرررتۀ خرررود دارد .ايرررن معيرررار را برررر روی تيررروب حرکرررت
بدهيررد تررا انرردازه تيرروب برره همرران انرردازۀ رحررم گررردد .البترره
اينکار را در زمرانی انجرام دهيرد كره دسرتگاه داخرل رحمری
هنوز داخل پاکت معقم خود قرار دارد.

 ..بنا ًء معيار را از نهايت تيوب تا اين
نقطه انتقال دهيد.

 .01حاال بسته را بصورت کامل باز نمائيد و تيوب تطبيق کننده را
بگيريررد و دسررتگاه داخررل رحمرري يعنرري  IUDرا بررداخل رحررم
داخررل سررازيد IUD .را معقررم نگهداريررد! نگذاريررد كرره برره هرريچ
چيزي ،حتي جدار مهبل تماس نمايد.
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عنق رحم را با تينراکيولوم ثابرت گرفتره و بره آهسرتگی تيروب را بهمرراه
دستگاه داخل رحمي يعني  IUDبرداخل دريچرۀ عنرق رحرم داخرل نمائيرد.
هرگز  IUDرا بداخل رحم با فشرار داخرل عنرق رحرم نکنيرد ،حتری اگرر
داخل نمودن آن مشكل باشد.

تيوب تطبيق كننرده را يكجرا برا
 IUDتمامرررا ً ترررا قسرررمت خلرررف
رحرررم داخرررل سرررازيد .زمانيكررره
معيرررار تيررروب در مقابرررل عنرررق
رحررررم توقررررف نمررررود ،دسررررتگاه
داخرررل رحمررري را خلرررف رحرررم
تيلرررررره كنيررررررد .در صررررررورتيكه
مقاومرررررت احسررررراس نموديرررررد،
بيشتر تيله نكنيد.

ميلررره را ثابرررت نگهداريرررد .اينكرررار دسرررتگاه داخرررل
رحمرري يعنرري  IUDرا در محررل آن حفررظ ميكنررد.
بدون آنكه ميلره حركرت نمايرد ،تيروب تطبيرق كننرده
را به آهستگي به طرف خود كش نمائيد.

ميله را هنوز
در جايش
نگهداريد.

وقتيکه تيوب از عنق رحم بيرون شد ،ميتوانيد که
ميله را بطررف خرود كرش نمروده و از عنرق رحرم
خارج نمائيد.

تيوب تطبيق
كننده را بطرف
خود كش نمائيد.

بعداً هردو يعني تيوب
تطبيق كننده و ميله را
خارج سازيد.
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فصل  :10چگونه دستگاه داخل رحمی تطبيق گردد
 .04تارها را قطرع نمائيرد طوريکره حردود 1
سررانتی متررر از عنررق رحررم بيرررون باشررند.
بسريار برره آرامري تينرراکيولوم و سررپکيولوم
را خارج نمائيد.
 .00تمرررام سرررامان آالت و دسرررتکش هرررا را در
داخررل محلررول بلرريچ يررا يررك ضررد عفرروني
كننررررده كيميرررراوي ديگررررري قرررررار دهيررررد
(صفحه  02را ببينيد).
 .06زباله ها را بشمول گراز هرا و آلرۀ تطبيرق
کنندۀ  IUDبا در نظرداشت توصيه هراي
صفحۀ  ،62دور بياندازيد.
 .02دستان خود را با آب وصابون بشوئيد.

حدود  1سانتي متر از تار را
خارج از عنق رحم نگهداريد.

بلیچ

بعد از نصب نمودن دستگاه داخل رحمی
برای خانم شرح دهيد که وی ممکن است براي  0الی  1روز بعد از تطبيق دستگاه داخل رحمري  ،خرونريزی ويرا
گرفتگري هراي بطنري داشرته باشررد .برراي چنرد مراه بعرردي ممكرن اسرت خرونريزي هرراي مراهوار وي بيشرتر باشرد .ايررن
نارمل است .براي خانم بگوئيد كه چگونه دستگاه داخل رحمي خود را وارسي كند و متوجه كدام عاليم خطر باشرد
(صفحۀ  122ديده شود).
خانم ايکه از دستگاه داخل رحمی استفاده مينمايد بايد معاينات منظم دوره ای داشرته باشرد .همچنران خرانم بايرد IUD
يا دستگاه داخل رحمي خود را معاينه نمايد تا مطمئن گردد كه داخل رحم وي قرار دارد و خانم بايد متوجه عاليرم
ديگري باشد كه موجوديرت مشركالت را نشران ميدهنرد .بنرا ًء بعرد از هرر خرونريزي مراهوار خرانم بايرد دسرتگاه داخرل
رحمي خود را وارسي يا معاينه نمايد.
برای معاینه  IUDیا دستگاه داخل رحمي
دستهای خود را شسته ،انگشتان خود را داخل مهبل کرده و عنق رحم را احساس نمايد .زمانيكه عنرق رحرم را پيردا
كند بايد موجوديرت تارهرا را كره از عنرق رحرم خرارج شرده احسراس نمايرد .درصرورتيكه خرانم موجوديرت ترار هرا را
احساس نكند ،ممكن است IUDيا دستگاه داخل رحمري بيشرتر بره داخرل رحرم كرش شرده باشرد ويرا اينكره كرامال خرارج
گرديده و ديگر مؤثريت ندارد.
عالیم نشاندهندۀ موجودیت بعضي مشكالت
اگر خانم نتواند تار را احساس نمايرد ،بره کمرک طبری احتيراج دارد .يرك کرارکن صرحی بايرد برا اسرتفاده از فورسرپس
داخل رحم را براي پيدا كردن  IUDببيند ويا با استفاده از سونوگرافي داخل رحرم ديرده شرود .چرون امکران دارد کره
دستگاه داخل رحمی به بيرون افتاده باشد ،خانم بايد از يك روش ديگر تنظيم خانواده اسرتفاده نمايرد ،در صرورتيکه
نخواسته باشد حمل بگيرد.
اگر عادت ماهوار خانم توقف نموده ،ويا هم کدام عالمۀ ديگر حاملگی را داشته باشد ،بايد بصرورت فروری بره يرك
کررارکن صررحی مراجعرره نمايررد تررا دسررتگاه داخررل رحمرري خررارج سرراخته شررود .برراقي گذاشررتن  IUDدر داخررل رحررم در
صورت حاملگي ممكن است سبب سقط بنفسهي ،انتران ويرا واليرت قبرل از ميعراد طفرل گرردد .خرارج سراختن فروري
 IUDبه تناسب باقي گذاشتن آن در رحم ،كمتر احتمال دارد كه سبب سقط جنيني گردد.
( بخاطر داشته باشيد که نوع  Mirenaدستگاه داخل رحمي ممكن اسرت سربب توقرف عرادت مراهوار خرانم گرردد،
لذا در خانم ايكه اين نوع  IUDرا استفاده مينمايد تنها توقف خونريزي نميتواند عالمه حاملگي باشد).
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برداشتن دستگاه داخل رحمی
عالیم انتان
خانم ايکه هر کدام ازين عاليم را داشته باشد ،ممکن مصاب انتان رحم باشد:
 خونريزی شديد ماهوار
 درد در ناحيه لگن خاصره يا شكم
 خون در فاصله بين دو عادت ماهوار
 درد در هنگام مقاربت جنسی
( لکرررره بينرررری مختصررررر در مرررراه اول
 تب ،لرزه و احساس ناخوشی
نارمل است).
 افرررازات مهبلرری کرره از حالررت معمررول
متفاوت است.
درينصورت خانم بايد فورا به کارکن صحی مراجعه
نمايد و دستگاه داخل رحمی ،خارج ساخته شود.

برداشتن دستگاه داخل رحمی
دستگاه داخل رحمری نروع  Copper Tميتوانرد بررای  05سرال
در رحم باقی بماند .انواع ديگر ممكن است اينقدر طوالني كار
ندهند .بعد از خارج ساختن يا برداشرتن دسرتگاه داخرل رحمري،
ممكرررن اسرررت خرررانم برررزودي حاملررره گرررردد .در صرررورتيكه خرررانم
نخواهررد حاملرره گررردد ،بايررد يررك روش ديگررر تنظرريم خررانواده را
استفاده كند.

سپر دالكون يا Dalkon Shield
در سال هاي  0225ميالدی ،يک نوع خراص
دستگاه داخل رحمی بنام سرپر دالكرون موجرود
برررود كررره مصررروون نبرررود .ايرررن دسرررتگاه سررربب
مشررکالت وخرريم در خررانم هررای شررد كرره از آن
استفاده مينمودند.
سپر دالكون بريش از ايرن
توليررررررد نميشررررررود ،مگررررررر
بعضي خانم ها هنوز آنررا
در رحررم خررود دارنررد – و
اينهرررا بايرررد خرررارج سررراخته
دسککتگاه Dalkon
شوند .انواع مدرن IUD
 Shieldیککک نککوع
مصوون و مؤثر ميباشند.
غیر مصوون بود.

برای خارج ساختن IUD
 .0دستهای خود را شسته ،دستگش های معقم را پوشريده،
و معاينه با هردو دست را برراي احسراس نمرودن رحرم
و بررراي اطمينرران از اينكرره خررانم حاملرره نيسررت ،انجررام
دهيد.
سپکيولوم داخل مهبل ساخته شود.
 .1با استفاده از ميلۀ سواب طوالني يا فورسپس حلقه ای همراه با گاز معقرم
که دربين انتی سپتيک مغطوس شده ،قسمت عنق رحم پاک گردد.
 .1با يک فورسپس يا سوزن گير تار  IUDبگيريد.
 .4با قوت و بصورت ثابت تار را كش نمائيد .بره ايرن ترتيرب دسرتگاه داخرل
رحمي بايد بيرون بيايد .اگر شما بخش پالسرتيکی  IUDرا ديديرد ،آنررا برا
فورسررپس گرفترره و كررش كنيررد .در صررورتيكه مقاومررت زيررادي را احسرراس
نموديد ،توقف كنيد! ممكن است ترار كنرده شرود .بگذاريرد كسري كره بيشرتر
تجربه دارد خارج ساختن  IUDرا تكميل كند.
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