وصف طبيبك  ®Cyclogestكجزء من عالج الخصوبة الخاص بكِ .
سترشدكِ هذه المعلومات إلى سبب وكيفية استخدام .®Cyclogest

ما هو ®Cyclogest؟

 ®Cyclogestعبارة عن فرزجة (لبوس مهبلي) تحتوي على البروجسترون  -وهو هرمون أنثوي طبيعي ينتجه جسمك ،بشكل رئيسي في المبيضين.
 ®Cyclogestيوصف للنساء الالئي يحتجن إلى المزيد من البروجسترون أثناء الخضوع للعالج المساعد على الخصوبة.
بعد إعطاء ®Cyclogestفي المهبل ،توفر فرازج  ®Cyclogestانتشارً ا ثاب ًتا ومحد ًدا من البروجسترون في بطانة الرحم .بمجرد زرع الجنين عن طريق التلقيح االصطناعي ،يمكن أن
يساعد البروجسترون في نموه وتطوره.

كيفية استخدام  Cyclogest؟
®

استخدمي دائ ًما  ®Cyclogestوف ًقا لتعليمات طبيبك أو ممرضتك.
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اخرجي®Cyclogestمن العلبة.
بأيدي نظيفة ،أزيلي فرزجة
 ®Cyclogestمن العبوة.
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أدخلي Cyclogest

®

دعي الفرزجة تعمل

شفتي المهبل ،وادفعي الفرزجة ألعلى.

بمجرد إدخالها ،فإن Cyclogest
ً
سوف تذوب الفرزجة ببطء و ينتشر تدريجيا هرمون

قد تجدين أنه من األسهل القيام بذلك إذا

البروجسترون الذي يتم امتصاصه بعد ذلك بواسطة

كنت مستلقيًة أو جالسًة.

بطانة الرحم حيث تكون هناك حاجة إليه.

لإلدخال المهبلي ،ضعي الفرزجة بين

®

قد تواجهين بعض التسريب في المنتج بعد ذوبان فرزجة
 ®Cyclogestولكن تأكدي من أن هذا طبيعي تمامًا
لألدوية التي يتم إدخالها عن طريق المهبل .قد تستخدم
بعض النساء الفوط اليومية للمساعدة في ذلك.

استخدام هذا الدواء ألنها تحتوي على معلومات مهمة
بالنسبة لك .إذا كانت لديكِ أسئلة أخرى أو إذا كانت لديكِ أي

كيف يتم تخزين®Cyclogest؟

آثار جانبية ،فتحدثي إلى طبيبك ،أو الصيدلي أو الممرضة.

ال تقومي بتخزين ®Cyclogestفي درجة حرارة أعلى من  30درجة مئوية.

إذا نسي ِ
ت إدخالCyclogest

®

أوصاكِ طبيبك أو ممرضتك بموعد إدخال
ت
 .®Cyclogestالجرعة الموصى بها هي مرتين يوميًا  -في الصباح وعند النوم .إذا نسي ِ
إدخال التحميلة ،افعلي ذلك بمجرد أن تتذكري ،إال إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية
 .ال تستخدمي أب ًدا جرعتين معًا للتعويض عن الجرعة المنسية .تذكري أن تستخدمي
الجرعات المتبقية في الوقت الصحيح.

تحذيرات واحتياطات خاصة لالستخدام
ت تعانين من أي من هذه األعراض
أبدي عناية خاصة وأخبري طبيبك على الفور إذا كن ِ
أثناء العالج أو حتى بعد أيام قليلة من الجرعة األخيرة :آالم في ربلة الساق أو الصدر،
ضيق مفاجئ في التنفس أو سعال مصحوب بخروج الدم ،صداع شديد أو قيء ،دوار،
ضعف ،أو تغيرات في الرؤية أو الكالم ،ضعف أو تنميل في الذراع أو الساق ،تفاقم
االكتئاب .توخي الحذر أثناء القيادة أو استخدام اآلالت ألن  ®Cyclogestقد يسبب
الدوار.
معلومات طبية :البريد اإللكتروني.medinfo.nordic@gedeonrichter.eu :

22 Barnhusgatan 23 111،ستوكهولم ،السويد.
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اقرئي النشرة المرفقة بالعلبة بالكامل بعناية قبل البدء في

