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عزيزتي المريضة،
.HORMOSAN من شركة myCIRQ® وصف لِك طبيبِك الحلقة المهبلية لمنع الحمل الهرموني 

®myCIRQ عبارة عن حلقة بالستيكية مرنة تحتوي على هرمونين مختلفين، وهما األستروجين وهرمون الحمل، 

كمواد فعالة لمنع الحمل، مثلها مثل أقراص منع الحمل. وهي مثالية لكل المريضات اللواتي ال يرغبن في التفكير 
يوميًا في أقراص منع الحمل، وللنساء اللواتي يعانين من مشاكل الجهاز الهضمي، وللنساء اللواتي يعشن إيقاع 

حياة غير منتظم، مثل العامالت بنظام الورديات أو مضيفات الطيران أو الممرضات أو الطبيبات. حلقة منع الحمل 
الجديدة من شركة Hormosan موثوقة، مثلها مثل أقراص منع الحمل1، وينبغي استخدامها مرة كل شهر فقط.2

التركيبة: ®myCIRQ هو وسيلة منع حمل هرمونية مركبة من هرمون الحمل إيتونوجيستريل )11,7 مغ( 
وأستروجين إيثينيل إيستراديول )2,7 مغ( في حلقة بالستيكية مرنة.

التخزين: يمكن تخزين ®myCIRQ في درجة حرارة الغرفة، وهي صالحة حتى 36 شهًرا.2 بفضل مدة الصالحية الطويلة تتوفر عبوة 6 أشهر المفيدة.
االستخدام: يتم إدخال ®myCIRQ مرة كل شهر في المهبل مثل السدادات المهبلية، وتبقى لمدة 3 أسابيع. في هذا الوقت، يتم إطالق المواد الفعالة بالتساوي 

ويمتصها الغشاء المخاطي للمهبل. بعد 3 أسابيع، يتم نزع الحلقة من جديد. يتلوها أسبوع دون حلقة، حيث يحدث نزيف السحب.
بعد هذا األسبوع، توضع حلقة جديدة:

قد تقل الحماية التي توفرها وسيلة منع الحمل والتحكم في الدورة في حالة عدم االلتزام بتعليمات االستخدام. إذا نسيت إدخال الحلقة مرة أخرى بعد الفترة الخالية من 
الحلقة أو تواجدت الحلقة مؤقتًا خارج المهبل، فيرجى االطالع على النشرة المرفقة أو استشارة الصيدلي.

 .López-Picado A et al. )2017(: Efficacy and side-effects profile of the ethinylestradiol and etonogestrel contraceptive vaginal ring: a systematic review and meta-analysis 1 
Eur J Contracept Reprod Health Care. Vol. 22)2(, pp. 131–146 2 Fachinformation myCIRQ® 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem, إصدار: سبتمبر/أيلول 2021
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إلدخال الحلقة يتم الضغط عليها 
في الوسط.

يمكن أن يتم اإلدخال في وضعية 
الوقوف أو الجلوس أو االستلقاء.

يتم إدخال ®myCIRQ المضغوطة 
في المهبل حتى تكون في وضعية 

 مناسبة.2

يمكن توجيه الحلقة باألصبع حتى 
 تستقر بشكل مريح. 

ال تلعب وضعية ®myCIRQ الدقيقة 
في المهبل دوًرا حاسًما في مفعول منع 

 الحمل للحلقة. 

بعد 3 أسابيع، يتم إخراج الحلقة برفعها 
بالسبابة أو إمساكها بالسبابة واإلصبع 

األوسط.

المهبل

الرحم


