
ንተጠቀምቲ  

Vinelle® 

(desogestrel)

እዚ Vinelle እዩ

Vinelle ካብ ጥንሲ ዝከላኸል ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና እዩ፡ እዚ ድማ ብዝግባእ 
እንተድኣ ተጠቒምክምዎ እዩ፡፡ Vinelle ትሑት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን፡ ፕረጂስቲን 
ዲሶጀስትራል ይሕዝ፡፡ ስለዝኾነ ድማ Vinelle ፕሮጂስቲን ጥራሕ ናይ ጥንሲ 
መከላኸሊ ከኒና እዩ፡፡ Vinelle ከም ካልኦት መከላኸሊ ጥንሲ ኦስትሮጅን የብሉን፡፡  

Vinelle በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ጥንሲ ይከላኸል፡

• ፅፍዮ እንቋቁሖ ኣይካየድን፡፡
•  ሓነኹ ዘርኢ ቀጢን ኮይኑ ይቕፅልን ደም ኣይመልእን እዚ ማለት ድማ እንቁላሊሕ 

ክጣበቕ ኣይክእልን፡፡
•   ኣብ ክሳድ ዝርከብ ጥንካረ ነዝዒ እቲ ዘርኢ ተባዕታይ ንከይሳገር ይገብር፡፡

ልሙድ ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያ

Vinelle ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምርዳእ፣ እቲ ልሙድ ወርሓዊ ጽግያ ብኸመይ ከም 
ዝስራሕ ክትፈልጢ ትኽእሊ ኣለኪ፡፡ ብወርሒ ሓደ ግዘ እንቁላሊሕ ካብ ማህፀንኪ 
ይስደድ፡፡  እቲ ውሽጣዊ ኣደጎ እንቋቁሖ ንምቕባል ዓርሱ ዘዳልው ደም ብምምላእን 
ነቲ እንቋቁሖ ጥንኩር ብምኳንን፡ ሓነኽ ንምርካብ ናብ ዕሸል ክዓብይ ይግባእ፡፡ 
እንቋቁሖ ተዘይፀድዩ፡ ኣብ ማህፀንኺ ሓድሽ ውሽጣዊ ኣደጎ ክፍጠር ከሎ ብሓባር 
ድሕሪ 14 መዓልትታት ይወፅእ፡፡  እዚ ዝፈስስ ደም ድማ ወርሓዊ ፅግያ ተባሂሉ 
ይፅዋዕ፡፡ ልሙድ ዝኾነ ፃግኒ 3-8 መዓልትታት ይፀንሕ፡፡ እቲ ሙሉእ ናይ ፅግዮት 
ዑደት፡ ካብቲ ፈላማይ ዝፈስስ ደም ክሳዕ እቲ ቀፃሊ ዝፈስስ ደም መብዛሕትኡ 
ግዘ 28 መዓልቲ እንትኸውን ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ 21 ክሳዕ 35 
መዓልቲ ክኸውን ይኽእል፡፡   ፅፍዮ እንቋቁሖ ኣብ 28 መዓልቲ ኣብ ሞንጎ 9ን 20 
መዓልትታት ይፍጠር፡፡

Vinelle 3 ወይ 6 ስውል ባኮን 28 ከኒና ይሕዝ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝርከቡ 
መዓልትታት ኣብ ሕድሕድ ዕሹግ ስውል ባኮ ከኒና ተፃሒፎም እዮም፡፡

Vinelle ብኸመይ ትጥቀሚ

•  ወርሓዊ ፅግያኺ ምስ መፀ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ከኒና እንተድኣ ወሲድኪ፡ ካብ 
ፈላማይ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ጥንሲ ትሕለዊ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ወርሓዊ 
ፅግያኺ 2-5 ሳይክል ኣብ ዘለው መዓልቲ Vinelle ምውሳድ ክትጅምሪ ትኽእሊ 
ኢኺ፡ እንተኾነ ግና ንቀፃሊ 7 መዓልትታት ተወሳኺ መከላኸሊ ጥንሲ (ከም ኮንደም 
ዝኣመሰሉ) ክትጥቀሚ ኣለኪ፡፡

•   ድሕሪ ምውላድኪ Vinelle ምውሳድ እንተድኣ ጀሚርኪ ወይ ካብ ካልእ መከላኸሊ 
ጥንሲ እንተድኣ ናብ Vinelle ቀይርኪ ኣብቲ ካርቶን ዝርከብ መረዳእታ ኣንብቢ፡፡

•   ሙሉእ ሓለዋ ንምርካብ ብተመሳሳሊ ሰዓት እንተይተቋረፀ ከኒና ክትወስዲ ኣለኪ፡፡ 
እቲ ከኒና ምስ ቅሩብ ፈሳሲ ውሰዲ፡፡

•   ኣብቲ ካርቶን ኣብቲ ከኒና ዝተፅሓፉ ምልክታት ኣለው እዮም፡፡ ኣብ ድሕሪት፡ እቲ 
ፎይል ናይ ሰሙናት መዓልቲ ተፃሒፎም እዮም፡፡  ሕድሕድ ከኒናን ኣብ ሰሙን ዘሎ 
መዓልቲ የመላኽት፡፡

ሮቡዕ እንተድኣ ጀሚርኪ፡ ንኣብነት "O/K" ዝብል ምልክት ብዘለዎ ክትጅምሪ ኣለኪ፡፡

•  ሓድሽ ዕሹግ ክትጅምሪ ከለኺ ካብ ላዕሊ ካብ ዝርከብ ምልክት ክትጅምሪ ይግባእ፡፡  
እንድሕን ንኣብነት ሮቡዕ ጀሚርኪ ሮቡዕ ዝብል ምልክት ዘለዎ ከኒና ክትወስዲ 
ይግባእ (ኣብቲ ከኒና "O/K" ዝብል ምልክት ዘለዎ)፡፡

•   እቲ ዕሹግ ጥርሑ ክሳዕ ዝኸውን እቲ ከኒና ምውሳድኪ ቀፅሊ፡ ኩሉ ግዘ ናይቲ 
መመላኸሊ ምልክት ረኣይ፡፡ ኣብቲ ዕሹግ ድሕሪት ብምርኣይ ጥራሕ ዕለታዊ 
ከኒናኺ ብቐሊሉ ከም ዝወሰድኪ ክትርኢ ትኽእሊ ኢኺ፡፡

•   ክትወስዲ ከለኺ መድመይቲ ከጋጥመኪ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግና እቲ ከኒናን 
ምውሳድ ቀፅሊ፡፡ 

•   እቲ ሓደ ዕሹግ ከኒና ምስ ወዳእኺ ወርሓዊ ፅግያ ከይተፀበኺ ካልእ ሓድሽ ከኒና 
ጀምሪ፡፡ ከምቲ ናይ ሕሉፍ ዕሹግ ከኒና እቲ ቀፃሊ ዕሹግ ከኒና እውን ብተመሳሳሊ 
መንገዲ ውሰዲ፡፡

Vinelle ቅድሚ ምውሳድኪ:

• ኣብቲ ካርቶን ዝርከብ ሓበሬታ ብዝግባእ ኣንብቢ፡፡ 
• ዝኾነ ሕቶ እንተድኣ ኣለኪ ንመሕረሲት ወይ ሓኪም ርኸቢ፡፡

መዘከርታ፡

መከላኸሊ ጥንሲ ካብ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣይከላኸልን፡ 
ሓድሽ መፃምዲ እንተድኣ ረኺብኪ ኮንዶም ከም ተወሳኺ ሓለዋ ክትጥቀሚ 
ይግባእ፡፡

ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ርግፀኛ እንተዘይኮይንኪ ንመሕረሲት ወይ ሓኪምኪ 
ኣዛርቢ፡፡



ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ  ሕቶታት

ከኒና ምውሳድ እንተድኣ ረሲዐኸ?

12 ሰዓት ንታሕቲ እንተድኣ ዘንጊዕኺ፡
እቲ ዘይወሰድክዮ ከኒና ምስ ዘከርክዮ ብቕልጡፍ ውሰዲ ብምቕፃል ድማ እቲ ከኒና ኣብ 
ልሙድ ሰዓት ውሰዲ፡፡ ሕጂ ካብ ጥንሲ ተሓሊውኪ ኢኺ፡፡

12 ሰዓት ንላዕሊ ተዘንጊዕኺ፡
12 ሰዓት ንላዕሊ እንተድኣ ዘንጊዕኺ፡ ማለት እውን እቲ መወዳእታ ከኒና ካብ ዝወሰድኪ 
36 ሰዓት ኮይኑ ማለት ኣይተሓለውክን ማለት እዩ፡፡ ምስ ዘከርክዮ ብቕልጡፍ እቲ ከኒና 
ውሰዲ ከምኡ ድማ እቲ ቀጻሊ ከኒና ኣብ ልሙድ ሰዓት ውሰዲ፡፡ እቲ ከኒና በቲ ልሙድ 
ምውሳድ ቀፅሊ፡ እንተኾነ ግና ንቀፃሊ 7 መዓልቲ ከም ኮንደም ዝኣመሰሉ ተወሳኺ 
መከላኸሊ ውሰዲ፡፡

ኣብታ ቐዳመይቲ ሰሙን ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ጽላታት እንተ ኣምሊጥካ እሞ ነቲ 
ጽላታት ምውሳድ ቅድሚ ምርሳዕካ ኣብታ ሰሙን እቲኣ ጾታዊ ርክብ እንተ ፈጺምካ 

ክትጠንስ ትኽእል ኢኻ።
ምኽሪ ደሊኻ ነታ መሕረስቲ ወይ ንሓኪምካ ሕተታ ።

ዘይልሙድ መድመይቲ እንተድኣ ኣጋጢሙ ኸ?
ዘይልሙድ መድመይቲ ልሙድ እዩ፡፡ እዚ ድማ ላይነር ዘየድልዮ ጠብታ ወይ ቀሊል 
ወርሓዊ ፅግያ መድመይቲ  ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡  ብተወሳኺ ድማ ምንም ምድማይ 
የለን፡፡  ዘይተለመደ መድመይቲ Vinelle ሓለዋ ምንካይ ምልክት ኣይኮነን፡፡ ብሓፈሻ፡ 
ካልእ ክትገብሪ የብልክን እንተኾነ ግና Vinelle ምውሳድ ክትቅፅሊ ኣለኪ፡፡ እቲ 
መድመይቲ ከቢድን ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ እንተድኣ ኮይኑ ንሓኪምኪ ርኸቢ፡፡

ተምላስን ውፅኣት እንተድኣ ኣለኒ ኸ?
ከኒና እንተድኣ ዘንጊዕኺ ትኽተልዮ ዝግባእ መምርሒ ተኸተሊ፡፡ እቲ ከኒና ድሕሪ 
ምውሳድኪ ኣብ ውሽጢ 3-4 ሰዓት እንተድኣ ኣምሊስኪ ወይ ውፅኣት እንተድኣ ኢልኪ፡ 
ሰብነትኪ ነቲ ሆርሞን ብትኽክል ክወስዶ ኣይከኣለን ማለት እዩ፡፡ እዚ እንተድኣ ተፈጢሩ 
ንሓደ ሰሙን ተወሳኺ መከላኸሊ (ከም ኮንዶም ዝኣመሰሉ) ክትወስዲ ኣለኪ፡፡ ከምኡ 
ድማ እቲ ከኒና እውን ምውሳድ ክትቅፅሊ ኣለኪ፡፡

ካልኦት መድሓኒታት ዝወስድ እንተድኣ ኮይነ ኸ?
ካልእ መድሃኒት ትወስድ እንተ ኣሊኻ ነታ መሕረስቲ ወይ ንሓኪምካ ወትሩ ንገራ። 
ንቫይነል ምስ ካልእ መድሃኒት ተተሓሒዙ ምውሳድ ዕቝባ ናብ ምንካይ ክመርሕ 
ይኽእል ኢዩ ። ገለ ኻብቶም ጸረ - ነፍሳት ንትርግትያ ዝኸውን መድሃኒት ከምኡውን 
ሰይንት ጆንስ ዎርት ዝበሃል ኣሕምልቲ ነዚ ኣብነት ክዀነና ይኽእል ኢዩ ።

ክጠንስ እንተድኣ ደልየ ኸ?
ክትጠንሲ እንተድኣ ደሊኺ Vinelle ምውሳድ ኣቋርፂ፡፡ ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ 
መከላኸሊ ጥንሲ ምውሳድ ከቋርፃ ከለዋ ብቕልጡፍ ፅፍዮ እንቁላሊሕ ይምለስ፡፡   
እንተኾነ ግና ናይቲ ፅፍዮ እንቁላሊሕ ናይ ዓርሱ ምንቅስቓስ መሰረት ብምግባር ግዘ 
ክወስድ ይኽእል እዩ፡፡ ክዝከር ዘለዎ ነገር ክጠንሳ ዝደልያ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ትምባሆን 
ኣልኮል ክወስዳ የብለንን ከምኡ ድማ ፎሊክ ኣሲድ ንኣብነት Natalben Gravid 
ክወስዳ ይግባእ (ተወሳኺ መረዳእታ ኣብ ቀፃሊ ገፅ ይርከብ)፡፡    

እንታይ ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል?

ዘይስሩዕ መድመይቲ ሕማም ርእሲ ኣምዑት ወይ ለውሃት ኣጥባት ኪጥቀስ ይከኣል ። 
ጠባይን ጭንቀትን ክብደትን እውን ኬጋጥም ይኽእል እዩ ። ብፍላይ ከቢድ ወይ ንነዊሕ 
እዋን ዚጸንሕ እንተ ዀይኑ ወይ ከኣ ጥዕናኻ እንተ ተቐዪሩ እሞ ብሰንኪ ቫይነል ኪኸውን 
ዚኽእል ኰይኑ እንተ ተሰሚዑካ ምስ ሓኪም ወይ መሕረስቲ ተራኸብ።

እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንተድኣ ሪእኺ ብቕልጡፍ ንሓኪምኪ ኣዛርቢ፡
ካብ ብልዕቲ ደም ምፍሳስ፡ ሕብጠት ወይ ኣብ እግሪ/ታፋ ቃንዛ፡ ናይ ደረት ቃንዛ ወይ 
ምትንፋስ ምፅጋም፡ ኣብ ከብዲ ወይ ትሕቲ ከብዲ ሃንደበታዊ ወይ ከቢድ ቃንዛ፡ ኣብ 
ከባቢ ጡብኪ ሕብጠት ወይ ጥንስቲ ከም ዝኾንኪ እንተድኣ ሓሲብኪ፡፡ 

ካልኦት ሕቶታት ወይ ስግኣት እንተድኣ ኣለኪ ንሓኪምኪ ወይ መሕረሲትኪ ደውሊ፡፡  
ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ ኣብቲ ካርቶን ዝርከብ ናይ ተሓከምቲ መረዳእታ 

ወረቐት ኣንብቢ፡፡ 

Karl Gustavsgatan 1 A, 411 25 Gothenburg Sweden |  ቴሌፎን +46 (0)31 20 50 20 | info@campuspharma.se |  www.campuspharma.se

Vinelle (75 ማይክሮግራም ድሶገስትረል/desogestrel)፡ ከኒናታት፡ ናይ ፕሮጀስተሮን መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናታት።  ምእዛዝ መድሃኒት ብ ድጎማ። 
ሓበሬታ፡ መከላኸሊ ከኒና።
መጠንቀቕታን ምኽልካልን፡ መጽናዕትታት ከም ዝዘርእይዎ ድማ ኣብ ሞንጎ ምጥቃም ናይ COCs (-COCs ዝሓዘ ፕሮጀስተሮን) ከምኡከኣ ዝውስኽ ኣጋጣሚ ናይ ቨኖስ ትሮምቦሞቢሊዝም 
(ዓሚቕ ቨኖስ ትሮምቦሲስን ፓልሞናሪ ኢምቦሊዝምን) ዘሎ ሕብረትን። ናይ ክሊኒክ ኣገዳስነት ናይ’ዚ ርኽበት ማለት እዚ ደሶገስተረል ብዘይ ናይ ኦስትረጀን ባእታ ከም መከላኸሊ ጥንሲ ምስ ተወስደ 
ፍሉጥ ኣይኮነን፡ ኮይኑግን ብ ቪነለ ዝግበር ሕክምና ድማ ኣብ እዋን ትሮምቦሲስ ክቋረጽ ኣለዎ። 
ጎናዊ ሳዕቤናት፡ ሕማም ርእሲ፡ ለውጢ ሙድ፡ ጸቕጢ ሙድ፡ምጉዳል ጾታዊ ድለት፡ ዕግርግር፡ ፈጸጋ፡ ቃንዛ ጡብ፡ ዘይንቡር ምድማይ፡ ደም ዘይምህላውን ምውሳኽ ክብደት
ጹማቕ ፍርያት ድማ ኣብ 29 መስከረም 2021 ተመሓይሹ። ንተወሳኺ ሓበሬታን ዋጋታትን፡ ኣብ’ዚ ርኣዩ፡ www.fass.se. CampusPharma AB, www.campuspharma.se
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ፎሊክ ኣሲድ ምውሳድ ምጅማር መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና 
ምውሳድ እንተድኣ ኣቋሪፅኪን ክትጠንሲ እንተድኣ ደሊኺ 

እቲ ዕሸል ትኽክለኛ መቐሎ ሴልን ምዕባለ ሓንጎልን ስርዓት ነርቭ ንክህልዎ ፎሊክ 
ኣሲድ ኣገዳሲ እዩ፡፡   እኹል ዝኾነ ፎሊክ ኣሲድ ዘይምውሳድ እቲ ህፃን ኤርንያ 

ዕትብቲ ሕቖ ናይ ምትሓዝ ስግኣቱ ክውስኽ ይገብር፡፡ ናይ ስዊድን ሀገራዊ መግቢ 
ምምሕዳርን ሀገራዊ ናይ ጥዕናን ውሕሰት ቦርድ ብመዓልቲ 400 ማይክሮግራም 

ፎሊክ ኣሲድ ክወስዱ ይምዕድ፡፡ እቲ ትኽክለኛ ውፅኢት ንምርካብ ቅድሚ 
ምጥናስኪ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምውሳድ ፅቡቕ እየ፡፡

Natalben Gravid ተወሳኺ ከኒና እንትኸውን ጥኑሳት ወይ ንምጥናስ ዝተለማ ደቂ 
ኣንስትዮ ዝውሰድኦ እዩ፡፡ 

Natalben Gravid ንጡፍ ፎሊክ ኣሲድ ዝሓዘን ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውንን 
ተወሳኺ ኣይረን፡ ኣዮዲን፣ ቫይታሚን ዲ፡ ኦሜጋ-3ን ካልኦት 14 ንጥኑሳት ዝጠቅምን 
ብጥንቃቐ ዝተመረፀ ኒውትረሽን ዘካተተ እዩ፡፡  ተወሰኽቲ መጠናኸሪ እቲ ጥዕንኡ 

ዝተሓለወ ኣመጋግባ ኣይትክእን፡ እንተኾነ ግና ምስ ዝተፈላለየን ዝተመጣጠነ 
ኣመጋግባን ጥዕንኡ ዝተሓለወ መነባብሮ ክካተት ኣለዎ፡፡ 

 
ንመሕረሲትኪ ኣዛርቢ ወይ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ ብ

www.natalben.se


