
 

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان قزوين

 مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين

 روش پيشگيري اورژانس از بارداري

 با قرص لوونورجسترل

   روش پيشگيري اورژا نس از بارداري،روشي است كه خا نم ها مي توانند 
درصورت استفاده نكردن از روش هاي مطمئن پيشگيري از بارداري وياهر 
موردي كه احتمال بارداري ناخواسته پس از تماس جنسي را داده باشند 

 120(مثل پارگي كاندوم ، خارج شدن كاندوم و... )،با استفاده از اين روش تا
 ساعت (پنج روز) از بارداري پيشگيري كنند.

 زمان ونحوه مصرف:

   درصورتي كه بعد از نزديكي ، مشكوك به حاملگي ناخواسته شديد فرصت 
 ساعت استفاده از اين روش را به شكل زير 120داريد بالفاصله وياحداكثر تا

 شروع نماييد:  

 

 موارد منع مصرف قرص لوونورجسترل:

 بيماري فعال وشديد كبدي       •
 خونريزي هاي غيرطبيعي وتشخيص داده نشده دستگاه تناسلي  •
 )بارداري(به دليل بي اثربودن ونه خطر براي جنين  •

فرصتدو عدد يك جا در اولين   



 نكات مهم:

بايد قرص ها در اولين فاصله زماني ممكن پس از تماس جنسي  •
 محافظت نشده خورده شوند ،تابهترين اثربخشي را ايجاد نمايند .

 بهتر است كه قرص ها باشكم خالي خورده نشوند . •

درصورت استفراغ تادوساعت پس از استفاده از روش ،خوردن مجدد  •
 قرص ها ضروري است .

 يك بارحداكثر دفعات مجاز استفاده از اين روش درهرسيكل قاعدگي  •

 است .

اثربخشي اين روش با استفاده از فني توئين وريفامپين كاهش مي يابد  •
درصورت استفاده همزمان از اين داروها بايد مصرف قرص 

 عدد) افزايش يابد .4ً  %(جمعا100لوونورجسترل به ميزان

زوجيني كه مكرراً ناگزير به استفاده از اين روش مي شوند ، بهتر است  •
پس از مشاوره مجدد تنظيم خانواده ، روش پيشگيري از بارداري 

 مطمئن ديگري راانتخاب كنند .

استفاده از اين روش مي تواند باعث تغيير در زمان قاعدگي بعدي  •
شود. معموالً اين تغييرات كم بوده وقاعدگي چند روز زودتر يا ديرتر 

 شود ، بايد احتمال روز7تأخير قاعدگي بيش از اتفاق مي افتد . اگر 
 مراجعه نمود .به مركز بهداشتي درماني بارداري را در نظر داشت و 

 )161انتشارات كميته علمي- اجرايي آموزش و ارتقاء سالمت (

                                                                                                              واحد بهداشت خانواده

 1390                                                                                                                  خرداد

 


