
ንተጠቀምቲ  

Prionelle® ከምኡ ድማ Prionelle 28®
  

(levonorgestrel + ethinylestradiol)

እዚ Prionelle/Prionelle 28 እዩ
Prionelle/Prionelle 28 መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ኮይኑ ካብ ምጥናስ ዝከላኸለልኪ 
እዩ፡ እንተድኣ ብቕኑዕ ኣገባብ ተጠቒምክሉ። ንሱ ሕውስዋስ መከላኸሊ ከኒና 
ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ እዩ፡ እዚ ማለት ንሱ ክልተ ዓይነታት ሆርሞናት የጠቓልል፡ 
ኤስትሮጅን (ethinylestradiol) ከምኡ'ውን ፕሮጀስትሮን (levonorgestrel)። 

Prionelle/Prionelle 28 ብኸምዚ ዝስዕብ ጥንሲ ይከላኸል፥

• ጽፍዮ እንቋቚሖ ኣይካየድን።
•   እቲ ኢንዶመትርየም ቀጢን ኮይኑ ይቕጽል ብደም ከኣ ኣይመልእን፡ እዚ ማለት 

እንቋቚሖ ኣይላገብን እዩ።
•  እቲ ኣብቲ ክሳድ ማህጸን ዘሎ ነዝዒ ይሓፍስ፡ ስፐርም/ዘርኢ ተባዕታይ ጥሒሱ 

ንኽሓልፍ ከምዝኸብዶ ከኣ ይገብር።

ንቡር ጽግያታዊ ዑደትኪ

Prionelle/Prionelle 28 ከመይ ከም ዝሰርሕ ንምርዳእ እቲ ንቡር ወርሓዊ ጽግያትኪ 
ከመይ ከም ዝሰርሕ ምፍላጥ’ውን ኣገዳሲ እዩ።ሓንሳብ ኣብ ወርሒ፡ እንቃቖሖ ካብ 
ሓደ ካብ ማህደር እንቃቖሖ ይወጽእ። እቲ ኢንዶመትርዩም ድማ ደም ብምምላእን 
ከምኡከኣ እንቃቆሖ እንተድኣ ጫጪሓ ምእንቲ ናብ ድቂ/ዕሸል ክትዓቢ ዘድሊ ምገባ 
ክትረክብ ሓይል ብሙዃንንነታ ንቃቆሖ ክትቅበላ ገዛእ ርእሳ ትዳሎን። እንቃቆሖ 
እንተድኣ ዘይጫጪሑ፡ ድሕሪ 14 መዓልታት ምስቲ ሓድሽ ኣብ ማህጸን ዝተፈጥረ 
ኢንዶመትሪዩም ክትወጽእ እያ። እቲ ዝፍጠር ምድማይ ከኣ ወርሓዊ ጽግያት እዩ 
ዝብሃል። እቲ ንቡር ወርሓዊ ጽግያት ካብ 3-8 መዓልትታት እዩ ዝጸንሕ። እቲ ሙሉእ 
ወርሓዊ ጽግያት ማለት ካብ ምጅማር ምድማይ ክሳብ እታ ትመጽእ ምድማይ ከኣ 
ኩሉ ግዜ 28 መዓልትታት እዩ፡ ኮይኑግን ኣብ ደቀንስትዮ ይፈላለ እዩ፡ እዚ ድማ ካብ 
21 ክሳብ 35 መዓልትታት ብሙዃን እዩ። ጽፍየት እንቋቖሖ ድማ ኣብ ናይ 28 ወርሓዊ 
ጽግያት ኣብ ሞንጎ 12ን 16 መዓልትታት ዘለዋ ክካየድ ይኽእል እዩ።

ኣወንታዊ ጽልዋታት ናይ መካለኻሊ ጥንሲ ከኒናታት

ሕውሳዋስ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት ኣብ ትጥቀመሉ እዋን፡ ጽግይታዊ ዋሕዚ ምስ 
ንቡር ጽግያትኪ ብምንጽጻር ዝጎደለ ይኸውን። ጽግያታዊ ቅርጸትን ናይ ጽፍዮ እንቋቚሖ 
ቃንዛን እውን ዝጎደሉ ይኾኑ። እቲ ዝሓፈሰ ነዝዒ ኣብቲ ክሳድ ማህጸን ባክተርያ ንኽሃልፉ 
ዝኸበደ ከምዝኾኖም ክገብር ይኽእል። መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት ዝጥቀማ 
ደቀንስትዮ ዝወሓዱ ተርእዮታት ሳልፒንጊቲስ ኣለወን። ብኻልእ ወገን፡ መከላኸሊ ጥንሲ 
ከኒናታት ኣንጻር ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣይከላኸሉን እዮም።

Prionelle

እቲ ናይ Prionelle መዐሸጊ 3 ወይ 13 ንኡስ-ዕሻጋት ኣለዎ ንሳቶም ከኣ ነፍስ ወከፎም 
21 ከኒናታት ኣለዎም። እቶም መዓልታት ናይቲ ሰሙን ኣብ ነፍስ ወከፍ ንኡስ-ዕሻግ 
ተጻሒፎም ኣለዉ። 

Prionelle ብኸመይ ትጥቀሚ

•  እንተድኣ ነቲ ቀዳማይ ከኒና ኣብቲ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ጽግያትኪ ወሲድክዮ፡ ብኡ 
ንብኡ ጥንሲ ክከላኸለልኪ እዩ። ከምኡ'ውን ንPrionelle ኣብ መበል 2-5 መዓልቲ ናይ 
ጽግያታዊ ዑደትኪ ምውሳድ ክትጅምሪ ትኽእሊ፡ ግን ሽዑ ተወሳኺ ኣገባብ መከላኸሊ 
ጥንሲ (ከም ኮንዶም ዝኣመሰሉ) ነቶም ቀዳሞት 7 መዓልታት ክትጥቀሚ ኣለኪ።

•   ነቶም ከኒናታት ምስ ውሑድ ፈሳሲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ 
ክትወስድዮም ኣለኪ።

•  ናይቲ ህሉው መዓልቲ ሰሙናዊ ምልክት ብዘለዎ ከኒና ጀምሪ። ብድሕር'ዚ፡ ነቶም 
ምልክታት ናይቶም መሓበሪ ፍላጻታት ተኸተልዮምን ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ከኣ ከኒና 
ን21 መዓልታት ውሰድን።

•  ድሕሪ እዞም 21 መዓልታት እዚኦም፡ ን7 መዓልታት ካብቶም ከኒናታት ኣዕርፊ። ነታ ናይ 
መወዳእታ ከኒና ድሕሪ ምውሳድኪ ናይ ምስሓብ መድመይቲ ን2 ክሳብ 3 መዓልታት 
ክጋጥምኪ ንቡር እዩ። ኣብ መላእ እቲ ናይ ዕረፍቲ እዋን ኣንጻር ጥንሲ መከላኸሊ 
ኣለኪ።

•   ኣብ መበል 8 መዓልቲ፡ ብሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ጀምሪ። ዋላ'ውን ገና መድመይቲ ይሃልኺ 
ንከኒናኺ ክትወስድዮ ኣለኪ። እዚ ማለት ኩሉግዜ ሓደ ንኡስ-ዕሻግ ኣብ ተመሳሳሊ 
መዓልቲ ናይ ሰሙን ትጅምሪ ከምኡ ድማ እዋን ጽግያትኪ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልታት 
ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ክህልወኪ እዩ።

Prionelle 28    

እቲ ናይ Prionelle መዐሸጊ 3 ወይ 13 ንኡስ-ዕሻጋት ኣለዎ ንሳቶም ከኣ ነፍስ ወከፎም 
28 ከኒናታት ኣለዎም። እቶም ቀዳሞት 21 ጻዕዳ ከኒናታት (መሳርዕ 1-3) ሆርሞናት 
ዝሓዙ እዮም፡ እቶም 7 ብጫ ከኒናታት (መስርዕ 4) ካብ ሆርሞናት ናጻ እዮም።  

Prionelle 28 ብኸመይ ትጥቀሚ

•  እንተድኣ ነቲ ቀዳማይ ጻዕዳ ከኒና ኣብቲ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ጽግያትኪ ወሲድክዮ፡ ብኡ 
ንብኡ ጥንሲ ክከላኸለልኪ እዩ። ከምኡ'ውን ንPrionelle 28 ኣብ መበል 2-5 መዓልቲ 
ናይ ጽግያታዊ ዑደትኪ ምውሳድ ክትጅምሪ ትኽእሊ፡ ግን ሽዑ ተወሳኺ ኣገባብ መከላኸሊ 
ጥንሲ (ከም ኮንዶም ዝኣመሰሉ) ነቶም ቀዳሞት 7 መዓልታት ክትጥቀሚ ኣለኪ።

•   ነቶም ከኒናታት ምስ ውሑድ ፈሳሲ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ 
ክትወስድዮም ኣለኪ።

•  ንስኺ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሪጋ ከኒና ብናይ ህሉው መዓልቲ ናይ ሰሙን ምልክት 
ጀምሪ። ንኣብነት እንተድኣ ኣብ ዓርቢ ጀሚርኪ፡ ንስኺ ነታ "FRE" ዝብል ምልክት ዘለዋ 
ከኒና ክትወስዲ ኣሎኪ። ነታ ናይ ምጅማር ዕለት ኣብ ላዕሊ ናይቲ ጥቕላል ብዝጠብቕ 
ምልክት ምልክት ግበራላ። 

•   ንኽሎም 28 ከኒናታት ክሳብ ትወስዲ ነቲ ኣንፈት ናይቶም መሓበሪ ፍላጻታት 
ተኸተልዮም። ነታ ናይ መወዳእታ ጻዕዳ ከኒና ድሕሪ ምውሳድኪ ናይ ምስሓብ 
መድመይቲ ን2 ክሳብ 3 መዓልታት ክጋጥምኪ ንቡር እዩ።

•   ሓደ ንኡስ-ዕሻግ ድሕሪ ዝወዳእክሉ መዓልቲ፡ ሓደ ሓድሽ ጀምሪ፡ ዋላ'ውን ገና 
መድመይቲ ይሃልወኪ። እዚ ማለት ኩሉግዜ ሓደ ንኡስ-ዕሻግ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ 
ናይ ሰሙን ትጅምሪ ከምኡ ድማ እዋን ጽግያትኪ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልታት ናይ ነፍስ 
ወከፍ ወርሒ ክህልወኪ እዩ።

Prionelle/Prionelle 28 ቅድሚ ምጥቃምኪ፥

• ኣብ ውሽጢ እቲ መዐሸጊ ኣትዩ ንዘሎ ወረቐት ብጥንቃቐ ኣንብብዮ። 
•  እንተድኣ ዝኾኑ ሕቶታት ኣለዉኺ ኮይኖም ንመሕረሲትኪ ወይ ዶክተርኪ 

ርኸብዮም።

መዘኻኸሪ፥

መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
ኣይከላኸሉን እዮም፡ ስለዚ ምስ ሓድሽ መጻምዲ ርክብ ትገብሪ እንተኾይንኪ 
ኮንዶም ከም ዝያዳ መከላኸሊ ክትጥቀሚ ኣለኪ።

እንተድኣ ኣብ ሰሉስ ትጅምሪ ኾይንኪ፡ "Tis" ዝብል ምልክት ብዘለዎ ከኒና ክትጅምሪ ኣለኪ። 

ብዛዕባ ድሕሪ ቆልዓ ምውላድኪ ከመይ ገይርኪ Prionelle/Prionelle 28 ምጥቃም ከምትጅምሪ ወይ ኣቐዲምኪ ዝተፈልየ ሆርሞናዊ መከላኸሊ ጥንሲ 
ተጠቂምኪ እንተነይርኪ ዝያዳ ንምፍላጥ ነቲ ኣብቲ መዐሸጊ ዘሎ ተበታኒ ወረቐት ኣንብብዮ።

እቲ ሳጹን ነቲ ቀዳማይ ከኒና እቲ ቅኑዕ መዓልቲ ናይቲ ሰሙን ምልክት ንምግባር ዘገልግል ኣብቲ ላዕሊ 
ናይቲ ዕሻግ ክትልጥፍዮም እትኽእሊ ተለጠፍቲ ምልክታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ መስርዕ 

ዘሎ ቀዳማይ ከኒና ኩሉግዜ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናይቲ ሰሙን ከምቲ መጀመሪ መዓልቲ እዩ።



ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

Prionelle/Prionelle 28 ምውሳድ እንተረሲዐ'ኸ፧

ምስቲ ናይ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾነ እዋን ዝተኣሳሰር ከኒና እንተረሲዕኪ ናይ ምጥናስ 
ሓደጋ ዝለዓለ እዩ፡ እዚ ማለት እንተድኣ እቲ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾነ ካብ 7 መዓልታት 
ዝነውሕ ኮይኑ። 

•  እንተድኣ ከኒናኺ ክትወስድሉ ካብ ዝነበረኪ ግዜ ትሕቲ 12 ሰዓታት ሓሊፉ ኣሎ 
ኾይኑ፡ ገና ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ኣለኪ።   ነቲ ከኒና ምውሳድ ኣብ ዝዘከርክሉ ግዜ 
ብኡ ንብኡ ውሰዲ፡ ከምኡ ድማ ነቲ ዝቕጽል ከኒና ኣብቲ ንቡር ግዜ ውሰድዮ። 

•   እንተድኣ ልዕሊ 12 ሰዓታት ሓሊፉ ኣሎ ኾይኑ፡ እቶም ጽልዋታት ናይቲ መከላኸሊ 
ጥንሲ ከኒና ጎዲሎም ክህልዎ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መምርሒታት 
ተኸተልዮም፥ 

ካብቲ ንኡስ-ዕሻግ ልዕሊ 1 ከኒና ረሲዕኪ ኣለኺ፥ 
ምኽሪ ንምርካብ ንዶክተርኪ/መሕረሲትኪ ርኸብዮም።
 
1 ከኒና ኣብ መበል 1ይ ሰሙን ረሲዕኪ ኣለኺ፥ 
ሽዑ ምስ ዘከርክያ ነታ ዝተረሰዐት ከኒና ውሰድያ፡ እዚ ድማ ዋላ’ውን ክልተ ከኒና ኣብ 
ሓደ ግዜ ምውሳድ ይኹን እዩ።ነተን ዝቕጽላ ከኒናታት ኣብቲ ልሙድ ግዜ ውሰደአን፡ 
ኮይኑግን ነተን ዝቕጽላ 7 መዓልትታት ተወሳኺ ናይ መከላኸሊ ኣገባብ (ከም ኮንዶም) 
ድማ ክጥጥቀማ ድማ ኣለክን። እንተድኣ ቅድሚ ነታ ከኒና ምርሳዕክን ጾታዊ ርክብ 
ፈጺምክን እንተድኣ ኔርክን፡ ጥንሲ ናይ ምሓዝ ሪስክ ኣሎ። ንሓኪምክን/መሕረሲት 
ቀጥታ ንገረኦም።

1 ከኒና ኣብ መበል 2ይ ሰሙን ረሲዕኪ ኣለኺ፥ 
ነቲ ዝረሳዕክዮ ከኒና ምስ ዘከርክዮ ብኡ ንብኡ ውሰድዮ፡ ዋላ'ውን ኣብ ሓደ እዋን ክልተ 
ከኒናታት ምውሳድ ይኹን። ነቶም ዝቕጽሉ ከኒናታት ኣብቲ ንቡር ግዜ ውሰድዮም። እቲ 
መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ገና እቲ ዝድለ ጽልዋ ኣለዎ ዝኾነ ተወሳኺ መከላኸሊ ጥንሲ 
ከኣ ኣየድልየክን እዩ። እንተድኣ ልዕሊ 1 ከኒና ረሲዕኪ፡ ናይ መመላእቲ መከላኸሊ ጥንሲ 
ን7 መዓልታት ክትጥቀሚ ኣለኪ።

1 ከኒና ኣብ መበል 3ይ ሰሙን ረሲዕኪ ኣለኺ፥ 
እንተድኣ ካብዞም ዝስዕቡ ክልተ ኣማራጺታት ሓደ መሪጽኪ፡ ተወሳኺ መከላኸሊ ጥንሲ 
ኣየድልየክን እዩ፥

1.  ነቲ ዝረሳዕክዮ ከኒና ምስ ዘከርክዮ ብኡ ንብኡ ውሰድዮ፡ ዋላ'ውን ኣብ ሓደ 
እዋን ክልተ ከኒናታት ምውሳድ ይኹን። ነቶም ዝተረፉ ከኒናታት ኣብቲ ንቡር ግዜ 
ውሰድዮም። እቲ ንኡስ-ዕሻግ ኣብ ዝውድኣሉ እዋን፡ ካብ ከኒናታት ብዘይምዕራፍ 
ነቲ ዝቕጽል ዕሻግ ጀምርዮ (እንተድኣ Prionelle ትጥቀሚ ኮይንኪ)። እንተድኣ 
Prionelle 28 ትጥቀሚ ኮይንኪ፡ ነቶም 7 ብጫ ከኒናታት ስገርዮምን ብኡ ንብኡ 
ነቲ ዝቕጽል ንኡስ-ዕሻግ ጀምርዮን።  
ክሳብ ምዝዛም እቲ ካልኣይ ንኡስ-ዕሻግ ምናልባት ናይ ብሓቂ ዝኾነ ናይ ምስሓብ 
መድመይቲ ዘይክህልወኪ ይኽእል'ዩ። ይኹን እምበር፡ ኣብቶም ከኒናታት ትወስድሎም 
መዓልታት ናይ መንጎ ጽግያታት መድመይቲ ክህልወኪ ይኽእል'ዩ።

2.  Prionelle: ነቲ ህሉው ንኡስ-ዕሻግ ወድእዮ ከምኡ ድማ እንተነውሐ ን7 መዓልታት 
ከኒናታት ምውሳድ ኣቋርጺ፡ ነቲ ከኒና ምውሳድ ዝረሳዕክሉ መዓልቲ ዘጠቓለለ። 
ብድሕሪኡ ብሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ቀጽሊ።

  Prionelle 28: ብኡ ንብኡ ነቶም ኣብ መስርዕ 3 ዘለዉ ከኒናታት ምውሳድ ኣቋርጺ 
ከምኡ ድማ ነቶም ኣብቲ ናይ መወዳእታ መስርዕ ዘለዉ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾኑ 
(ብጫ) ከኒናታት ምውሳድ ጀምሪ። ብድሕሪኡ ብሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ቀጽሊ።

1 ከኒና ኣብ መበል 4ይ ሰሙን ተረሲዑ፥
እንተድኣ Prionelle 28 ትጥቀሚ ኾይንኪ፡ ብጫ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾነ ከኒና 
ምጥቃም ነቲ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ውጽኢታውንት ኣይጸልዎን እዩ። ነቲ ዝተረስዐ ብጫ 
ከኒና ደርብይዮ ከምኡ ድማ ነቶም ዝቕጽል ከኒና ኣብቲ ንቡር ግዜ ውሰድዮ።

ነቲ ናይ እዋን ጽግያተይ ናይ መጀመሪ መዓልቲ ክቕይሮ እንተደልየ'ኸ፧

Prionelle: ንኣብነት፡ እንተድኣ መድመይትኺ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓርቢ ዝጅምር 
ኮይኑ'ሞ ኣብ ክንድኡ ኣብ ሰሉስ ክኾነልኪ እንተደሊኺ፡ ነቲ ናይ ዕረፍቲ እዋን ብ3 
መዓልታት ክተሕጽርዮ ትኽእሊ። ንዕረፍትኺ ካብ ምውሳድ ከኒናታት ካብ 7 መዓልታት 
ክነውሕ ከምዘይተፍቅዲ ግበሪ።
Prionelle 28: ቅድሚ ኣብቲ ዝቕጽል ንኡስ-ዕሻግ ምጅማርኪ ንኽሎም ኣብ መስርዕ 
4 ዘለዉ ከኒናታት ኣይትውሰዲ። ንኣብነት፡ እንተድኣ መድመይትኺ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 
ዓርቢ ዝጅምር ኮይኑ'ሞ ኣብ ክንድኡ ኣብ ሰሉስ ክኾነልኪ እንተደሊኺ፡ ካብቲ ንቡር ግዜ 
3 መዓልታት ኣቐዲምኪ ሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ክትጅምሪ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብቲ ላዕለዋይ 
መስርዕ ብጻዕዳ ከኒናታት ጀምሪ።  

ንእዋን ጽግያተይ ከዶንግዮ እንተደልየ'ኸ፧

Prionelle: እቲ ናይ ቅድም ዕሻግ ምስወድአ ብኡ ንብኡ ሓደ ሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ጀምሪ 
– እዚ ማለት ኣብ መንጎ ከኒናታት ዕረፍቲ ክህሉ የብሉን። ንእዋን ጽግያትኪ ክትገትእዮ 
ክሳብ ዝደለኺ ንናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታትኪ ምውሳድ ቀጽሊ። 
Prionelle 28: ነቲ ኣብ መስርዕ 3 ሰለስተ ዘሎ ናይ መወዳእታ ከኒና ኣብ ድሕሪ 
ምውሳድኪ፡ ነቶም ብጫ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾኑ ከኒናታት ስገርዮም ኣብ ክንድኡ ከኣ በቲ 
ኣብ መስርዕ 1 ዘሎ ሓድሽ ንኡስ-ዕሻግ ጀምሪ። መድመይቲ ክተወግዲ ክሳብ ዝደለኺ 
ንጻዕዳ ናይ ሆርሞን ከኒናታትኪ ምውሳድ ቀጽሊ። 

ውሑድ መድመይቲ እንተጋጢሙኒ'ኸ፧

ውሑድ መድመይትታት ክኽሰቱ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ከኣ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ 
ከኒናታት ምውሳድ ኣብ ትጅምርሉ እዋን ዝያዳ ይርኣዩ። እንተድኣ ንናይ መከላኸሊ ጥንሲ 
ከኒናታትኪ ብስሩዕ ዘይትወስድዮም ኮይንኪ ወይ ንከኒናታትኪ ንነዊሕ ዝርግሐ ግዜ 
ወሲድክዮም እቲ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ ዘይስሩዕ መድመይቲ ይውስኽ። እንተድኣ እቲ 
መድመይቲ ዕማቕ ስምዒት ዝፈጥረልኪ ኾይኑ፡ ወይ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ጥራይ ዝርአ 
ኾይኑ፡ ንመሕረሲትኪ/ዶክተርኪ ርኸብዮም።

ተምላስ ወይ ውጽኣት እተነይሩኒ'ኸ፧

እንተድኣ ኣብ ውሽጢ 3-4 ሰዓታት ድሕሪ ጻዕዳ ከኒና ምውሳድኪ ተምላስ ገይሩልኪ 
ከምኡ ድማ/ወይ ውጽኣት ነይሩኪ፡ ሰብነትኪ ነቶም ሆርሞናት ብቕኑዕ መንገዲ 
ክመጽዎም ዘይክኣለ ክኸውን ይኽእል'ዩ። ድሕሪ ተምላስ ወይ ውጽኣት፡ ብዝተኻእለ 
መጠን ቀልጢፍኪ ሓደ ሓድሽ ጻዕዳ ከኒና ካብ ካልእ ንኡስ-ዕሻግ (መሓለውታ ዕሻግ) 
ክትወስዲ ኣለኪ። እዚ ዘይክኣል እንተኾይኑ፡ ወይ ካብቲ ከኒና ትወስድሉ ንቡር ግዜ ድሮ 
12 ሰዓታት ሓሊፉ እንተልዩ፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ”ከኒና ምውሳድ እንተረሲዐ'ኸ፧” ዝብል ዘሎ 
ምኽሪ ስዓብዮ።

ካልእ መድሃኒት ይወስድ እንተሃልየ'ኸ፧

እንተድኣ ዝኾነ ካልእ መድሃኒት ትወስዲ ኣለኺ ኮይንኪ ንመሕረሲትኪ ወይ ዶክተርኪ 
ሓብርዮም። ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት ምስ ካልእ መድሃኒት ሓዊስኪ ምጥቃም 
ናብ ምጒዳል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከምርሕ ይኽእል'ዩ። ገለ ጸረ-ነፍሳት፡ መድሃኒት ናይ 
ሕማም ምንፍርፋር፡ ፈሓማዊ ከኒናታት ከምኡ ድማ እቲ ባህርያዊ መድሃኒት St. John's 
wort ናይዚ ኣብነታት እዮም። ከምኡ'ውን ጽማቚ ናርገ ምስታይ ክተወግዲ ኣለኪ፡ 
ምኽንያቱ ንሱ ንጽልዋ ናይቲ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ከጒድሎ ስለዝኽእል።

ክጠንስ እንተደልየ'ኸ፧

ክትጠንሲ እንተደሊኺ ነቲ ትወስድዮ ዘለኺ ዕሻግ ክትውድእዮ ኣለኪ ግን ሓድሽ 
ክትጅምሪ የብልክን። ኣብ መብዛሕትአን ደቀንስትዮ፡ ጽፍዮ እንቋቚሖ ናይ መከላኸሊ 
ጥንሲ ከኒናታት ምውሳድ ኣብ ዘቋረጻሉ እዋን ብኡ ንብኡ ዳግም ይጅምር። ግን ገለ 
ግዜ ክወስድ'ውን ይኽእል እዩ፡ ኣብ ናይተን ማህደራት እንቋቚሖ ናይ ገዛእ ርእሰን 
ንጥፈት ብምምርኳስ። ኩለን ክጠንሳ ዝደልያ ደቀንስትዮ ትንባኾን ኣልኮላዊ መስተን 
ከወግዳን ከምኡ ድማ መመላእታታት ፎሊክ ኣሲድ ክወስዳን፡ ንኣብነት Natalben 
Gravid (ንተወሳኺ ኣብቲ ዝቕጽል ገጽ ኣንብብ)፡ ከምዘለወን ኣይትረስዒ።

እንታይ ጎድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሙኒ ይኽእሉ፧

ክኽሰቱ ዝኽእሉ ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት ምልስላስ ኣጥባት፡ ናይ ሕማም ስምዒት 
ምህላው፡ ቃንዛ ርእሲ፡ ናይ መንጎ እዋናት ዝግያት መድመይቲ ወይ ምቅይያር ስምዒታት። 
እዞም ጎድናዊ ሳዕቤናት እዚኦም መብዛሕት ግዜ ፎከስቲ ኾይኖም ከም ንቡር ኣብ 
ውሽጢ ውሑድ ኣዋርሕ ዝጠፍኡ እዮም። 

ሳሕቲ ዝርኣዩ ግን ከኣ ከበድቲ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዉ። ገለ ካብኦም፡ ቁሩብ ዝወሰኸ 
ስግኣተ-ሓደጋ ናይ ደም ምርጋእ ኣብ ቨይናትን ኣርተሪታትን፡ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ 
ዓመት ወይ ሕውስዋስ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት ድሕሪ ናይ 4 ወይ ልዕሊኡ 
ሰሙናት ዕረፍቲ ምስትጥቀምሎም። እቲ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ ምርጋእ ደም ዓቢ 
መጥባሕቲ እንተገይርኪ ወይ ንነዊሕ እዋን ብሕማም ዓራት እንተሒዝኪ እውን ይውስኽ 
እዩ። ኣብዞም ኣጋጣሚታት እዚም፡ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታትኪ ካብ ምውሳድ 
ክተዕርፊ ኣለኪ። 

መዘኻኸሪ፥ እንተድኣ ካብ ንኡስ-ዕሻግ ከኒናታት ምውሳድ ረሲዕኪ ኣለኺ 
ኮይንክን ኣብ እዋን'ቲ ካብ ሆርሞን ናጻ ዝኾነ እዋን ከኣ ናይ ምስሓብ መድመይቲ 
ዘየጋጠመክን፡ ጠኒስኪ ክትህልዊ ትኽእሊ ኢኺ። ቅድሚ ኣብቲ ዝቕጽል ንኡስ-

ዕሻግ ምጅማርኪ ንዶክተርኪ/መሕረሲትኪ ኣማኽሪ።
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Prionelle, Prionelle 28 ማይክሮግራም ለቮኖርገስትረል/levonorgestrel፡ 30 ማይክሮግራም ኢቲኒይለስትራዶል/ethinylestradiol), ከኒናታት፡ ፕሮጀስተሮናት + ኦስትሮጅናት ኣብ ቀዋሚ 
ምሕዋሳት። ምእዛዝ መድሃኒት ብ ድጎማ።
ሓበሬታታት: መከላኸሊ ጥንሲ
መጠንቀቕታታትን ኩልኩላት ነገራትን: Tውሳኔ ምእዛዝ Prionelle/Prionelle 28 ድማ ናይ ውልቀ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሪስክ ሮቛሒታት፡ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ቨኖስትሮምቦሞቢልዝም 
venous thromboembolism (VTE) ዝተሓሓዙ ኣብ ግምት ከእቱ ኣለዎ። እታ ዝሓመመት ድማ ኣብ እዋን ሳሕቲ ዘጋጥም ምልክታት ከም ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ወይ እግሪቅጥታ ንሓኪም ክትውከስ 
ኣለዋ። ብኽብረትክን ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ናይ ሪስክ ሮቛሒታትን ምዕጋት ደምን ነቲ SmPC ተወከሳ።
ጎናዊ ሳዕቤናት: ጭንቀት ዝመለኦ ስሚዒት፡ ሕማም ርእሲ፡ ለውጢ ናይ ሙድ፡ ዕግርግር፡ ቃንዛ ስቶማኮ፡ ምልስላስ እጥባት፡ ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ወጥሪ ኣፍልቢ፡ ምድማይን ክብደት ምውሳኽን።
ጹማቕ ፍርያት ድማ ኣብ 29 መስከረም 2021 ተመሓይሹ። ንተወሳኺ ሓበሬታን ዋጋታትን፡ ኣብ’ዚ ርኣዩ፡ see www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se
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እንተድኣ ዝኾኑ ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ኣለዉኺ ኮይኖም፡ ንመሕረሲትኪ ወይ 
ዶክተርኪ ርኸብዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቲ ኣብቲ መዐሸጊ ዘሎ ናይ ተሓካሚ 

ናይ ሓበሬታ ተበታኒ ወረቐት ኣንብብዮ።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

እንተድኣ ንዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ኣጋጢሞምኺ ንቕሕቲ ኩንን ብቕጽበት 
ዶክተር ርኸብን፥  
ሃንደበታዊ ሕበጥ ወይ ቃንዛ ኣብ ዳንጋታትኪ፡ ምብላል ሕብሪ ቆርበት ኣብ ኣእጋር 
(ንኣብነት ሃሳስ፡ ቀይሕ ወይ ሰማያዊ)፡ ሃንደበታዊ ምቕያር ኣብ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ፡ 
ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሩኺ መርዘን-መሰል ሕማማት ርእሲ፡ ቃንዛ ኣብ ኣፍልቢ ወይ ጸገም 
ምስትንፋስ፡ ከቢድ ቃንዛ ኣብ ከብዲ፡ መንጸሮር ወይ ዝተጎድአ ሚዛን፡ ከቢድ ስሓ ወይ 
ዕንፍሩር። 

ንምዝካሩ ኣገዳሲ ዝኾነ፥
•  ዝኾኑ ጎድናዊ ሳዕቤናት እንተጋጢሞምኺ፡ ብፍላይ ከበድቲ ወይ ንነዊሕ እዋን 

ዝቕጽሉ እንተኾይኖም፡ ወይ ጥዕናኺ እንተተቐይሩ'ሞ ንሱ ከኣ ብሰንኪ Prionelle/
Prionelle 28 እዩ ኢልኪ ትሓስቢ እንተኾይንኪ፡ ንዶክተር ወይ መሕረሲት ርኸቢ።

እዋን ጽግያተይ ከወግዶ ይኽእል'ዶ፧

ንናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታትኪ ብዘይ ዕረፍቲ ክትወስድዮም ዝብሉ ሓፈሻዊ 
ምኽርታት ኣለዉ፡ ግን እዚኦም ንPrionelle/Prionelle 28 ብፍሉይ ዝምልከቱ 
ኣይኮኑን። ምሉእ ንምሉእ ካብ መድመይቲ ናጻ ክትኮኒ ዘረጋግጽ መከላኸሊ ጥንሲ የለን። 
ይኹን እምበር፡ እንተድኣ ንንጡፍ ከኒናታትኪ ቀጻሊ፡ ብዘይዕረፍቲ፡ ትወስድዮም ኮይንኪ፡ 
ናይ መድመይቲ እዋናትኪ ዝውሓዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ ትደምዪ (ናይ መንጎ 
እዋናት ጽግያት መድመይቲ) ነቶም ንጡፍ ከኒናታት ምውሳድ ክትቅጽሊ ትኽእሊ ኢኺ። 
ብድሕሪኡ ካብ 7 መዓልታት ዘይበዝሕ ዕረፍቲ ትወስዲ ከምኡ ድማ ነቶም ንጡፍ 
(ጻዕዳ) ከኒናታት ደጊምኪ ትጅምሪ።

ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታትኪ ምውሳድ እንተቋሪጽክን ክትጠንሲ ከኣ እንተደሊኽን 
ፎሊክ ኣሲድ ምውሳድ ጀምሪ 

ፎሊክ ኣሲድ ንንቡር ናይ ዋህዮ ምምቕቓልን ከምኡ ድማ ምምዕባል ሓንጎልን ስርዓተ መትንን ኣብቲ ዕሸል ኣድላዪ እዩ። 
እኹል ፎሊክ ኣሲድ ዘይምውሳድ ንስግኣተ-ሓደጋ ናይ ስፒና ቢፊዳ (ኤርንያ ዕትብቲ ሕቖ) ዘለዎ ቆልዓ ምውላድ ከምዝውስኽ 

ይገብር።  
እቲ ስዊድናዊ ሃገራዊ ምምሕዳር ምግቢ ከምኡ'ውን እቲ ሃገራዊ ቦርድ ናይ ጥዕናን ናብዮትን መዓልታዊ ናይ 400 

ማይክሮግራም ፎሊክ ኣሲድ ክትወስዲ ይመኽሩ። ናብቲ ቅኑዕ ጽልዋ ንምብጻሕ፡ ብገምጋም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናይ 
ምጥናስኪ ክትጅምሪ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ።

Natalben Gravid ናይ መኣዛዊ መግቢ ከኒና ኾይኑ ብፍሉይ ንጥኑሳትን ክጠንሳ መደብ ዘለወንን ደቀንስትዮ ክሰማማዕ 
ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። Natalben Gravid ኩለን ደቀንስትዮ ክጥቀማሉ ዝኽእላ ንጡፍ ፎሊክ ኣሲድ ዝሓዘ እዩ፡ ብተወሳኺ 

ከኣ ሓጺን፡ ቪታሚድ ዲ፡ ኦሜጋ-3 ከምኡ'ውን ካልእ 14 ንጥንሲ ዝኾኑ ብጥንቃቐ ዝተመርጹ መኣዛታት ዝሓዘ እዩ። ናይ 
ምግቢ መመላእታታት ንጥዑይ ኣመጋግባ መተካእታ ኣይኮኑን፡ ግን ምስ ዝተፈላለዩን ሚዛናውን ምግብን ጥዑይ ቅዲ 

ኣነባባራን ክሕወሱ ኣለዎም።  

ምስ መሕረሲትኪ ተዘራረቢ ወይ ተወሳኺ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብቢ www.natalben.se 


