
حملة »أمان« برعاية شركة
 دي كي تي

هى حملة للتوعية بمعلومات 
عامة عن تنظيم األسرة والصحة 

اإلنجابية.
هذه الحملة هي للتوعية و االفادة 

العامة، 
وال تغني عن استشارة طبيبك 

المختص.
لمزيد من المعلومات العامة،
إنضمي معنا علي الصفحة: 

www.facebook.com/AmanCampaign
#أسرتنا_حياتنا



تنظيم األسرة راحة لك و ألوالدك
  إّن تنظيم األرسة و التباعد ما بني الطفل و اآلخر يفيد األم و يفيد كل طفل، ويفيد 
األرسة ككل كثرياً. و من أهم فوائد تنظيم األرسة الحفاظ عىل صحة األم و أيضاً صحة 
األطفال من حيث تقليل نسبة وفيات األطفال، وإصابتهم باألمراض،  وتقليل نسبة 

التشوهات الخلقية، واكتفاء األطفال من الرضاعة الطبيعية، وزيادة االهتامم والحب لهم.

كام أن تنظيم األرسة يُقلل من األعباء التي تقع عىل كاهل الوالدين سواء أكانت أعباء 
تربوية، أو اقتصادية، أو اجتامعية. و الجدير بالذكر انه يجب عيل الزوجني التخطيط 

لتنظيم األرسة أثناء فرتة الحمل و قبل الوالدة، و ذلك إلختيار الوسيلة املناسبة.

اللبوس المهبلي 
لمنع الحمل.

من أبسط وسائل تنظيم األرسة هو 

اللبوس املهبيل ملنع الحمل هو عبارة عن لبوس بداخله مادة كيميائية قاتلة 
للحيوانات املنوية، يتم وضعها يف املهبل يف أعيل مكان قرب عنق الرحم قبل 

الجامع بفرتة بسيطة.

اللبوس يذوب بحرارة املهبل، بالتايل يفرز املادة الفعالة )نانوكسينول – ۹(.
تعمل هذه املادة عيل تدمري جدار خلية الحيوانات املنوية، مام يتسبب يف قتلها 

أو قلة حركتها، و بذلك متنع التقاء الحيوان املنوي بالبويضة، فال يحدث إخصاب.  

 ما هو اللبوس المهبلي لمنع الحمل؟

لماذا تفضل 
السيدات استخدام 

اللبوس المهبلي 
المانع للحمل؟

هذه الوسيلة البسيطة توفر للمستخدمة
أعيل درجات السهولة و راحة البال يف 

الحاالت املحتاجة لوسيلة مؤقتة تستخدم 
عند الحاجة فقط )مثل املتزوجون 

الجدد اللذين يرغبون يف تأجيل الحمل 
فرتة بسيطة، حاالت حدوث جامع عيل 

فرتات متباعدة، السيدات الاليت ال يفضلن 
استخدام وسائل منع الحمل األخري، 

الخ(.

هذه الوسيلة موضعية، بالتايل ال تؤثر 
عيل الخصوبة. 

اللبوس المهبلي 
لمنع الحمل

أمان يدوم... وقت اللزوم

و تذكري دائما أن الطبيب المختص هو من يحدد نوع اللولب المناسب لك

أثناء استخدام اللبوس 
المهبلي المانع للحمل، 

يجب مراعاة اآلتي:

رطبي اللبوس ببعض قطرات املاء قبل االستخدام.

استلقي عىل ظهرك و أدخيل اللبوس اىل أعمق ما ميكن يف فتحة املهبل.

يستخدم اللبوس املهبيل قبل الجامع مبارشة أو قبله ب )10 - 15 دقيقة(، حيث أن 
مفعول اللبوس يبدأ بعد هذه املدة.

يستمر مفعول اللبوس املهبيل ساعة واحدة بعد االستخدام، لذلك اذا تأجل الجامع 
ألكرث من ساعة أو تكرر الجامع فالبد من استخدام لبوس آخر.

يتم استخدام لبوس واحد مع كل جامع، و بحد أقىص 2 لبوس يف اليوم.

اذا أردت استخدام تشطيف مهبيل فعليك االنتظار 6 ساعات بعد الجامع.

ال ينصح باللبوس املهبيل كوسيلة دامئة، و لكنه يستخدم عند الحاجه فقط، 
فاذا أردت استخدام وسيلة دامئة عليك مراجعة الطبيب املختص اليجاد الوسيلة 

املناسبة لك.

يحفظ اللبوس املهبيل يف الثالجة.

لزيادة األمان ميكن استخدام الزوج للواقي الذكري أثناء استخدامك اللبوس املهبيل.

تعتمد الفعالية عيل املستخدمات. بالتايل التعامل الصحيح مع الوسيلة يضمن اعيل 
درجات اآلمان املمكنة. لذلك احرتيس يف تنفيذ اآليت:


