
DMPA 

 شرایطی که کیفیت را زیر سواال خواهد برد توضیحات اختصاصی
  ُتا تَجِ تِ تغییط اًساظُ شضات هازُ هَثطDMPA  زض

هَاجِْ تا زهای تاال، آهپَلْا )ٍیال ّا( تایس زٍض اظ ًَض 

هستمین ذَضشیس ًگْساضی شسُ ٍ زهای ًگْساضی آًْا 

زضجِ  9-69هتٌاسة تا زهای اتاق تَزُ ٍ زض هحسٍزُ 

 ساًتیگطاز ًگْساضی شَز.

  تا تَجِ تِ ایٌىِ ضسَب هازُ هَثطُ زض گطزًِ آهپَل

زاذل سطًگ ٍ زض  َل ضا تِل)ٍیال( هی تَاًس وشیسى هح

ًتیجِ تعضیك ضا تا هشىل هَاجِ ساظز، تایس ّوَاضُ آًْا ضا 

زض حالت ایستازُ ٍ زض حالتی وِ سط آهپَل )ٍیال( ضٍ تِ 

 تاال لطاض گیطز، ًگْساضی ًوَز.

 

 ٍجَز اجسام ذاضجی زض زضٍى ٍیال یا آهپَل 

 ُهشرض ًثَزى ًام تَلیس وٌٌس 

 ٍیال یا زض طَضت هشاّسُ ضسَب هازُ هَثطُ تط تس ًِ

پس اظ تىاى زازى شسیس، ایي هحظَل غیط لاتل  لآهپَ

 هظطف تلمی هی گطزز.

 کاندوم

 شرایطی که کیفیت را زیر سواال خواهد برد توضیحات اختصاصی
  واًسٍم تایس زٍض اظ ًَض هستمین آفتاب یا الهپْای هْتاتی

 ًگْساضی شَز.

  زضجِ  84واًسٍم ًیاتس زض زهای تاال )تیش اظ

ساًتیگطزا(، ًعزیه تِ ٍسایل گطم وٌٌسُ، ضطَتت یا 

 هَتَضّای الىتطیىی لطاض گیطز.

  تاضخ اًمضاء زضج شسُ تط ضٍی تستِ تٌسی واًسٍم تطای

شطایط ایسُ آل ًگْساضی تعییي شسُ است. تْتط است زض 

طَضت عسم ٍجَز شطایط ًگْساضی هٌاسة )هطاتك تا 

َالًی هست هَاضز گفتِ شسُ( اظ ًگْساضی استَن ّای ط

 واًسٍم ذَززاضی تِ عول آیس.

  ّوَاضُ تایس تِ هشرض تَزى تاضید اًمضا ٍ تاضید تَلیس

 تط ضٍی تستِ تٌسی ّا زلت ًوَز.

  ِزض واًسٍهْایی وِ زاضای هَاز اسپطم وش ّا تایس ت

 عٌَاى تاضید اًمضای هحظَل هس ًظط لطاض گیطز.

 ٍجَز اجسام ذاضجی زض زضٍى تستِ تٌسی ّا 

  ُلَتطیىاًتًشت هاز 

  تایس زض ًظط زاشت وِ هوىي است واًسٍم تسٍى ٍجَز

 شطایط لاتل هشاّسُ ًیع غیط لاتل هظطف گطزز.

 



IUD 

 شرایطی که کیفیت را زیر سواال خواهد برد توضیحات اختصاصی
 زی تط تستِ تٌسی آى زضج  -یَ -تاضید اًمضای ّط آی

 شسُ است وِ تایس ٌّگام هظطف هسًظط لطاض گیطز.

  ظهاى هظطف تایس تِ سالن تَزى تستِ تٌسی تَجِ زض

 شَز.

 زی تایس زٍض اظ ًَض هستمین ذَضشیس ٍ ضطَتت -یَ-آی

زضجِ  59-74ًگْساضی شسُ ٍ زهای هحل ًگْساضی 

 ساًتیگطاز تاشس.

 زی تیطُ هی شَز وِ زلیل  -یَ-گاّی اٍلات هس آی

-ذطاب تَزى تستِ تٌسی ٍ یا غیط لاتل هظطف تَزى آی

 زی ًیست.-یَ

 زی ضا تایس جسای اظ هست ظهاى -یَ -تاضید ًگْساضی آی

زی تا -یَ-هظطف زض ًظط گطفت. تطای هثال یه آی

سالِ  7سال، زض ّط ظهاًی اظ ایي هست  7تاضید اًمضای 

سال پس اظ آى  54زض  زضٍى ضحن لطاض گیطز تا 

 اثطترشی ذَاّس زاشت.

  زض طَضت ٍجَز عالئوی تط ضٍی تستِ تٌسی وِ ًشاى

واس تستِ تٌسی تا آب تاشس،استطیلیتی زٌّسُ ت

هحظَل هَضز تطزیس لطاضگطفتِ ٍآى ضا غیط لاتل استفازُ 

 هی وٌس

 

 

 یَ-ٍجَز اجسام ذاضجی زض تستِ تستِ تٌسی ّای آی-

 زی

  ًثَزى تطٍشَض اطالعات، ًحَُ واضگصاضی، یا ًام تَلیس

 وٌٌسُ

 ون یا اضافِ تَزى لطعات زض زضٍى تستِ تٌسی 

  ِزاضای شىل استاًساضز ًثاشٌس.ٍجَز لطعاتی و 

 

 

 

 

 

 

 



 قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری

 شرایطی که کیفیت را زیر سواال خواهد برد توضیحات اختصاصی
  لططْای ذَضاوی پیشگیطی اظ تاضزاضی تایس زٍض اظ ًَض

 هستمین ذَضشیس ٍ زض هحل ذٌه ًگْساضی شًَس.

  ِتَلیس زهای هحل ًگْساضی لططْا تایس هطاتك تَطی

 وٌٌسُ تٌظین گطزز.

  ،ًثایس زض ظهاى تحَیل لطص ّا تِ هطاوع اضائِ ذسهت

 اًَاع هرتلف لططْا ضا زض یه تستِ تٌسی لطاض زاضز.
 

  ،ٍجَز اجسام ذاضجی زض تستِ تٌسی ّا 

 ٍِجَز لططْای شىستِ ٍ تغییط ضًگ یافت 

  ٍجَز تلیستطّایی تا لطص ّای ًالض یا ذاًِ ّای

 ذالی

  زٌّسُ غیط لاتل هظطف تَزى لطص عالئوی وِ ًشاى

تاشس، هاًٌس: ٍجَز لىِ ّای لَُْ ای ضًگ، پَزض شسى ٍ 

 ذویطی تَزى لططْا

 


