
Değerli Hasta,

doktorunuz size hormonal korunma yöntemi olarak HORMOSAN firması tarafından imal 
edilen myCIRQ® vajinal halkayı reçete etmiştir. myCIRQ® tıpkı bir doğum kontrol hapı gibi, 
gebelikten koruyucu etkin maddeler olarak iki farklı hormon, bir östrojen ve bir gestagen 
içeren esnek bir plastik halkadır. Özellikle her gün doğum kontrol hapını düşünmek istemeyen 
tüm hastalar, mide-bağırsak sorunları olan kadınlar ve vardiyalı çalışanlar, uçuş kabin 
görevlileri, hemşireler veya doktorlar gibi yaşam ritmi düzensiz olan kadınlar için uygundur. 
HORMOSAN firmasının yeni koruyucu halkası bir doğum kontrol hapı1 kadar güvenilirdir ve 
ayda sadece 1 kez uygulanmalıdır.2

Bileşimi: myCIRQ® bükülebilir bir plastik halkada Etonogestrel (11.7 mg) isimli gestagen ve ve Etinilestradiol (2,7 mg) 
isimli östrojen içeren kombine bir hormonal korunma yöntemidir.

Depolama: myCIRQ® oda sıcaklığında depolanabilir ve raf ömrü 36 aydır.2 Raf ömrünün uzun olması sayesinde 
avantajlı 6 aylık paketler olarak temin edilebilir.

Uygulama: myCIRQ® ayda bir kez tıpkı bir tampon gibi vajinaya yerleştirilir ve 3 hafta boyunca burada tutulur. Bu süre 
içinde etkin maddeler eşit bir şekilde salınır ve vajinanın mukoza zarı üzerinden emilir. Halka 3 hafta sonra çıkarılır. 
Bunu takip eden bir hafta boyunca halka kullanılmaz, bu haftanın içinde çekilme kanaması meydana gelir.

Bu haftadan sonra yeni bir halka yerleştirilir.

Uygulama talimatlarına riayet edilmemesi durumunda gebelikten koruyuculuk ve döngü kontrolü kısıtlanabilir. Halka 
molasından sonra halkanın yeniden yerleştirilmesinin unutulması veya halkanın zaman zaman vajinadan çıkmış 
olması durumunda ne yapılması gerektiğini öğrenmek için lütfen prospektüse bakınız veya eczacınıza danışınız.

1 López-Picado A ve diğerleri (2017): Efficacy and side-effects profile of the ethinylestradiol and etonogestrel contraceptive vaginal ring: a systematic review and meta-analysis. Eur J 
Contracept Reprod Health Care. Vol. 22(2), pp. 131–146 2 Branş bilgisi myCIRQ® 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem, tarih: Eylül 2021
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Halka uygulaması Halka 1 Halka yok Halka 2
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Yerleştirmek için halka orta 
kısımdan sıkıştırılır.

Yerleştirme ve çıkarma işlemleri 
ayakta, oturarak veya yatarak 
gerçekleştirilebilir.

myCIRQ® sıkıştırılır ve rahat bir 
şekilde yerleştiği hissedilene 
kadar vajinanın içine itilir.2

 

Halka, rahat bir şekilde 
yerleştirilene kadar parmakla 
ayarlanabilir. 

myCIRQ®’in vajinadaki tam 
konumu, halkanın kontraseptif 
etkinliği için belirleyici değildir. 

Halka 3 hafta sonra işaret 
parmağıyla kanca gibi kavranarak 
veya işaret parmağı ve orta 
parmak ile tutularak çıkarılır.
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