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.HORMOSAN من شركة Feanolla® وصف لِك طبيبك

يتعلق األمر بمستحضر أحادي خالي من األستروجين، ويتكون فقط من هرمون الحمل وديسوجيستريل. بإمكان هرمون الحمل منع إفراز هرمون الغونادوتروبينات 
وبالتالي منع التبويض. وفي نفس الوقت يعمل الديسوجيستريل على تكثيف مخاط عنق الرحم كي ال تتمكن الحيوانات المنوية من التغلغل. لهذا السبب، هذه األقراص 

الخالية من األستروجين موثوقة مثلها مثل األقراص المركبة.1

يوصى بتناول ®Feanolla للنساء المرضعات وللنساء اللواتي يعانين من عوامل الخطر المتعلقة بجهاز القلب واألوعية الدموية، مثل التدخين، ومرض السكري، 
وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وغيرها.2

كما أن ®Feanolla مناسب جًدا للنساء اللواتي يتفاقم الصداع النصفي لديهن تحت تأثير موانع الحمل الفموية المركبة.3

وتتمثل الميزة األخرى لألقراص المحتوية على البروجيستوجين في عدم ظهور اآلثار الجانبية المرتبطة باألستروجين، مثل احتباس الماء أو الصداع.

معلومات مهمة بخصوص أقراص منع الحمل الخاصة بك

معلومات خاصة بالمرضى

تتراجع فعالية أقراص الديسوجيستريل المحتوية على البروجيستوجين بعد 12 ساعة من نسيان تناول األقراص.1 نافذة األمان: 
ينبغي تناول القرص الذي تم نسيانه فوًرا وتناول القرص التالي في الوقت المعتاد.   نسيان تناول أقراص منع الحمل أكثر من  

يوصى باستحدام وسيلة منع حمل إضافية حتى الدورة الموالية، ألن الحماية الموثوقة من الحمل غير مضمونة.  نسيان لمدة 12 ساعة: 

   األقراص المحتوية على البروجيستوجين:

التركيبة:         تتكون المستحضرات األحادية الخالية من األسترجين من هرمون الحمل فقط، مثل الديسوجيستريل.
تناول أقراص منع الحمل بشكل صحيح:          مرة واحدة في اليوم في نفس الوقت، دون التوقف عن تناولها. يتم تناول القرص األول في أول يوم من 
الدورة الشهرية. بعد نفاذ أقراص عبوة معينة، يتم مباشرة في اليوم التالي تناول أول قرص من العبوة 

الجديدة.
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1.
في أوليوم من الحيض 
 قرص العبوة األولى

 نزول الحيض بعد حوالي 2 إلى 3 أيام من
تناول األدوية الوهمية

بدء العبوة
الشهرية الثانية 

حيض حيض
قرص واحد يوميًا 4 أدوية وهمية
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ما الذي ينبغي مراعاته في حالة اإلسهال والقيء:
إذا حدث إسهال أو قيء في غضون 4 ساعات بعد تناول األقراص، فمن المحتمل أن الجسم لم يتمكن بعد من استهالك القرص. في هذه الحالة، ينبغي تناول قرص 

إضافي فوًرا وتناول القرص التالي في الوقت المعتاد. في حالة اإلسهال أو القيء تتواصل الحماية من الحمل بعد 4 ساعات من تناول األقراص.

إذا استمر اإلسهال والقيء لمدة أطول، فينبغي أن تتوقع أن األقراص لن تؤثر في هذه الدورة. أحمي نفسك في األيام المتبقية بالواقيات الذكرية. ولكي ال يحدث 
اضطراب غير ضروري في التوازن الهرموني، عليِك رغم ذلك مواصلة تناول األقراص الموجودة في العبوة المبدوءة.

كيف أتناول األقراص أثناء السفر مع فرق التوقيف؟
ال يكون التعديل ضروريًا، إال إذا كان التوقيت المحلي في البلد الذي تقضي فيه العطلة يزيد بـ 12 ساعة عن التوقيت األلماني.

تناولي في هذه الحالة قرًصا إضافيًا )من العبوة االحتياطية( بعد 12 ساعة من آخر قرص – أو عند الوصول إلى البلد الذي تقضي فيه العطلة كحد أقصى. إنها نوًعا 
ما „الحبة الوسيطة“. بعد مرور 12 ساعة يتم تناول القرص الموالي. بعد ذلك يمكنك المواصلة بإيقاع 24 ساعة المعتاد.

بعد العودة من العطلة يمكنك مواصلة تناول األقراص في الوقت المعتاد، ألن اإليقاع القصير ال تأثير له على الحماية من الحمل.

اإلصابة بجلطة
ربطت األبحاث المتعلقة بعلم األوبئة استخدام أقراص منع الحمل المركبة بالظهور المتكرر لالنسداد التجلطي الوريدي )الخثار الوريد العميق واالنسداد الوريدي(. 

األهمية السريرية لهذه النتائج غير معروفة بالنسبة للديسوجيستريل كوسيلة لمنع الحمل في غياب مكونات هرمون األستروجين. ورغم ذلك، ينبغي إيقاف تناول 
®Feanolla على الفورفي حالة حدوث تجلط الدم.
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