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ነቲ ሲክሎጀስት ካብቲ 
መትሓዚኡ ባኮ ኣውጽእኦ

ኢድክን ብግቡእ ድሕሪ 
ምሕጻብ ነቲ ዝስኳዕ ነገር 
ኣውጽእኦ።

ኣጠቓቕማ ሲክሎጀስት ከመይ እዩ?

ሲክሎጀስት እንታይ እዩ? 
ሲክሎጀስት፡ ፕሮጀስቴሮን ዝተሰምየ ናይ ጥንሲ ሆርሞን ዝሓዘ ኣብ ርሕሚ ዝስኳዕ ብልሓት እዩ። ፕሮጀስቴሮን ኣብ ማህደር እንቋቚሖ ጓል-ኣንስተይቲ 
ዝፈሪ ተፈጥሮኣዊ ኣንስታይ ጾታዊ ሆርሞን እዩ። ሲክሎጀስት ነተን ብሓገዝ ፍርያምነት ቈልዓ ክወልዳ ዝደልያ ደቂ-ኣንስትዮ ዝቐንዐ እዩ። እቲ ብልሓት ኣብ 
ብልዕቲ ጓል-ኣንስተይቲ ድሕሪ ምግጣሙ፡ ሆርሞን ፕሮስተጄን ክፈሪ ይጅምር’ሞ ብልፋጭ ማህጸን ይሰሓብ። ብኸምዚ ከኣ እታ ጓል-ኣንስተይቲ ናይ 
ምጥናስ ተኽእሎታታ ተዕቢ። ብዜካ’ዚ ኣብቲ ኣብ መስርሕ ናይቲ ነተን ብዘይድልየተን ቈልዓ ክወልዳ ዘይከኣላ ደቂ-ኣንስትዮ ዝግበር ሕክምናዊ ክንክንን 
ክትትልን ውን ነቲ ጥንሲ ንምዕቃብ ውን ልዑል ዕድላት ይህልወን። 

ነቲ ሲክሎጀስት ንውሽጢ 
የእትውኦ 

ሲክሎጀስት ኣብ ብልዕቲ ንምእታው 
ነታ ተሰኳዒት ነገር ኣብ መንጎ ሻንፎት 
ርሕሚ ጌርክን ንላዕልን ንታሕትን 
ኣቢልክን የእትወኦ። ደቂስካ ወይ ውን 
ዂይጥ ኢልካ ኮፍ ብምባል 
ከተእትዎ ምፍታን ይምረጽ። 

2 እቲ ተሰኳዓይ ክነጣጠፍ ክጅምር ግደፈኦ

ነቲ ሲክሎጀስት ምስ ሰዃዕክንኦ ቀስ ኢሉ እዩ 
ብሙቐት ኣካላት ይሓቕቕ’ሞ፡ ቀስ ኢሉ 
ፕሮጀስቴሮን ክልቀቕ ይጅምር። እቲ ዝልቀቕ 
ፖሮጀስቴሮን ብልፋጭ ማሕጸን ይምጦ ወይ ውን 
ይሰሓብ። እቲ መስርሕ ከጋጥም እንከሎ፡ ነዚዕ 
ክስመዓክን ይኽእል እዩ። እዚ ግን መድሃኒት ኣብ 
ውሽጢ ብልዕቲ ክስኳዕ እንከሎ ዘጋጥም ተራ ነገር 
እዩ። ዝኾነ ከም ሞዴስ መሰል ጨርቂ ምጥቃም 
ጽቡቕ እዩ።
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እዚ ሓበረሬታ’ዚ ነቶም ሲክሎጀስት ዝተሰብየ መድሃኒት እትወስዱ ሰባት ዝምልከት እዩ

ሲክሎጀስት፡ መምርሒታት ሓኪም ወይ ውን 
ኣላዪት-ሕሙማት ብምኽታል ክትወስደኦ ፈትና። 



Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.

ሲክሎጄስት ምውሳድ ቅድሚ ምጅማርክን 
ምስቲ ምድሃኒት ዘሎ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት 

ብግቡእ ኣንብብኦ

ሲክሎጄስት ኣብ ምንታይ ክዕቀብ ኣለዎ? 
ሲክሎጄስት እንተለዓለ ኣብ 30 ዲግሪ ሰንቲ-ግሬድ ሙቐት ክዕቀብ ኣለዎ።

ሲክሎጄስት ምውሳድ ምስ እትርስዓ®

ሓኪም ወይ ውን ኣላዪ-ሕሙማት ሲክሎጄስት ብኸመይ ክትወስደኦ ኣለክን 
ይሕብረክን እዩ። እቲ ዝግባእ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ - ማለት ንግሆ ከምኡ 
ውን ምሸት ቅድሚ ምድቃስክንን - ምውሳድ እዩ። ስክሎጄስት ምውሳድ ምስ 
እትርስዓ - ኣብታ ከምዝረሳዕክንኦ ዝዘከርክናላ እዋን ውሰደኣ‘ሞ ብኡ ኣቢልክን 
ውን ክምቲ ልሙድ ምውሳድ ቀጽላ። ሓንቲ ረሲዕና ኢልክን ክልተ ብሓንሳብ 
ኣይትውሰዳ። 
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ሲክሎጄስት (ፕሮጄስተሮን)፡ 400 ሚሊ-ግራም፡ ብርሕሚ ዝስኳዕ 
መድሃኒት. ሲልኮጄስት ነተን ኣብቲ ሕክምናዊ ናይ መፍረ ሓገዝ ንምሃብ 
ዝዓለመ መደብ ዝሳተፋ ተወሳኺ ፕሮጄስተሮን ዘድልየን ደቂ-ኣንስትዮ 
ዝወሃብ መድሃኒት እዩ። ፕሮጄስተሮን ኣብ ልፋጭ መሕጸን ጓል-ኣንስተይቲ 
እዩ ንጡፍ ዝኸውን። ነተን ዝወስደኦ ደቂ-ኣንስትዮ ክጠንሳን ኣብቲ ኣብ 
መስርሕ ፍወሳ ምኽነት (ምርጫኻ ዘይኮነ ቈልዓ ናይ ዘይምውላድ ጸገም) 
ዝሳተፋሉ እዋን ጥንሰን ንኽዕቅባን ይሕግዘን።  ጥንቃቐን ኣቕልቦን: ኣብ 
እዋን ፍወሳ ወይ ውን እታ ናይ መወዳእታ መድሃኒት ድህሪ ምውሳድክን 
ኣብ ዘሎ መዓልታት፡ ገለ ከብዞም ዝስዕብ ምልክታት ምጽላእ ምስእተርእያ፡ 
ብዘይወዓል-ሕደር ምስ ሓኪም ክትዘራረባ ኣለክን። እቶም ብዝያዳ 
ክተቕልባሎም ዘለክን ምልክታት ከኣ፡ ኣብ ዳንጋኽን ወይ ውን ኣፍልብኽን 
ቃንዛ ምስዝስመዓክን፡ ሃንደበታዊ ሕጽረት ምስትንፋስ ወይ ውን ደም 
ዘለዎ ዓኽታ፡ ከቢድ ቃንዛ ርእሲ ወይ ውን ተምላስ፡ ጽርውርው፡ ቅሁምነት 
ወይ ውን ወልተፍተፍታ ኣፍ ወይ ውን ዘረባ፡ ድኻም ወይ ውን ምድንዛዝ 
ኣቀላጽም ወይ ውን እግሪ፡ ወይ ውን ከቢድ ጭንቀት። ሲክሎጄስት 
ጽርውርው ከብለካ ስለዝኽእል፡ መራሕቲ ተሽከርከርትን ተጠቀምቲ 
ማሺናትን ጥንቅቕ ክብሉ ይግባእ። ሲክሎጄስት ምትቃም ቅድሚ 
ምጅማርክን ነቲ ኣብ ባኮ ናይቲ መድሃኒት ዘሎ ሓበሬታ ዝሓዘ 
ወረቐት ብደቂቕ ኣንብበኦ። እቲ ወረቐት ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ዝሓዘ 
እዩ። ካልእ ሕቶታት ወይ ውን ምልክታት ምጽላእ ምስዝገብረልክን 
ምስ ሓኪምክን፡ ሰራሕተኛታት ፋርማሲ ወይ ውን ኣላቲ-ሕሙማት 
ተዘራረባ። 
እትክወስኦ ሰብ: ጊደዮን ሪቸር ኖርዲክስ፡ ኣድራሻ፡ Barnhusgatan 22, 
111 23 Stockholm. ቊጽሪ-ስልኪ: 08-611 24 00. ምስ መድሃኒት 
ዝተተሓሓዘ ሓበሬታ: ኢ-መይል: medinfo.se@gedeonrichter.eu. 
ቊጽሪ-ስልኪ: 08-560 394 76. 
ካብቲ ምስቲ መድሃኒት ዝርከብ ወረቐት ብሕጽር ዝበለ ተጸሚቑ ዝቐረበ 
ሓበሬታ። ዕለት 2020-04-03.
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኹም ኣንብቡ 
www.fass.se.


