
কপার টি আইইউডি 
প্রথম কয়েক মাস কী আশা করা যাে: 
আপনার দেহ আইইউডি-দে অভ্যস্ত হয়ে থাকয়ে, েয়ে এটা স্বাভ্াডেক দয; 

• রক্তক্ষরণ- আইইউডি দনওোর প্রথম কয়েক মাস আপনার মাডসক না হয়েও আপনার রক্তক্ষরণ 
হয়ে পায়র। এই রক্তক্ষরণ মাডসয়কর মে ভ্ারী হয়ে পায়র, ো হােকাও হয়ে পায়র। সময়ের 
সায়থ সায়থ এর উন্নডে হয়ে। 

আপডন কী করয়ে পায়রন: আপনার েযায়ে পযাডি োইনার রাখনু। এগুয়ো হায়ের কায়ে রাখা 
ভ্াে কারণ অপ্রেযাডশেভ্ায়ে আপনার রক্তক্ষরণ হয়ে পায়র। 

• েযথা– আইইউডি দনওোর প্রথম কয়েক মাস আপনার েযথা হয়ে পায়র। সময়ের সায়থ সায়থ 
এর উন্নডে হয়ে। 

আপডন কী করয়ে পায়রন: মডিন ো অযািডভ্ে-এর মে েযথার ঔষধ খান, অথো দপয়টর 
উপর েরম দোোয়ে ো ডহটিিং পযাি  

দনয়ে শুয়ে থাকুন। 

• দযৌনডমেয়নর সমে ো পয়র েযথা – আইইউডি দনওোর পর দযৌনডমেয়নর সমে ো পয়র 
আপনার েযথা দোধ হয়ে পায়র। 

আপডন কী করয়ে পায়রন: দেৌনডমেয়নর সমে অেস্থান েেে করুন । 

 

কপারটি আইইউডি দনওো অেস্থাে: 
• আপনার মাডসক ভ্ারী হয়ে পায়র – দকউ দকউ েক্ষয কয়র থায়কন দয মাডসয়কর সমে োয়ের 
দেডশ রক্তক্ষরণ হে ো োয়ের মাডসক আয়ের দেয়ে এক ো েুু্ই ডেন দেডশ হয়ে থায়ক।  

• মায়স একোর আপনার ডি পরীক্ষা কয়র দেখনু – আপনার আইইউডি-র ডনয়ে েইুটি ডিিং 
সিংযুক্ত রয়েয়ে। আপনার দযাডনপয়থর দেশ দভ্েয়রর আপনার আঙুে ডেয়ে আপডন ডিিংগুয়য়োর 
উপডস্থডে অনুভ্ে করয়ে পারয়েন। প্রডে মায়স মাডসয়কর ২ ডেন পর ডিিংগুয়ো পরীক্ষা কয়র 
দেখয়েন। 

• আপনার আঙুে ডেয়ে ডিিংগুয়ো অনভু্ে না করয়ে পারয়ে– দেশ ডকেুডেন ডিিংগুয়ো অনুভ্ে না 
করাটা স্বাভ্াডেক। অয়নক সমে দসগুয়ো দযাডনপয়থর দেশ দভ্েয়র অেডস্থে। ‘দকাোডনিং’ 
ভ্ডিয়ে েয়স দেষ্টা করুন ো পাটট নায়রর সহােো ডনন। 

• দযৌনডমেয়নর সমে আপনার পাটট নার ওগুয়ো অনভু্ে করয়ে – দেডশর ভ্াে পাটট নারই সময়ের 
সায়থ সায়থ দসগুয়ো কমই অনুভ্ে করয়ে। আপডন ো আপনার পাটট নার আঙুে ডেয়ে ডিিংগুয়ো 
দপেয়ন দেয়ে ডেয়ে পায়েন ো দযৌনডমেয়নর সমে অেস্থান েেে কয়র দেখুন। 



আপনার িাক্তারয়ক কে করয়েন যডে: 
এক সপ্তায়হর দেডশ আপনার ডিিংগুয়ো অনভু্ে না করয়ন – কখয়না কখয়না আপডন আপনার আঙুে 
ডেয়ে ডিিংগুয়ো অনুভ্ে নাও করয়ে পায়রন কারণ দসগুয়ো দেয়ে(আপনার দযাডনর দপেয়ন 
অেডস্থে) দপেয়ন েয়ে দযয়ে পায়র। এটা স্বাভ্াডেক, ডকন্তু এক সপ্তাহ পরও যডে ডিিংগুয়ো 
অনুভ্ে না কয়রন, আপনার িাক্তারয়ক দ ান করয়েন। 

• আইইউডি-র প্ল্যাডিক প্রান্ত যডে অনভু্ে কয়রন – এর অথট হয়ে আইইু্উডি দের হয়ে আসা 
শুরু কয়রয়ে এেিং একই সায়থ েভ্ট ধারণ প্রডেয়রায়ধর জনয কাজ করয়ে না। আইইউডি ঠিক 
কয়র দনওোর জনয আপনায়ক িাক্তায়রর কায়ে দযয়ে হয়ে। োড়ডে অনয দকান পদ্ধডে, দযমন 
কনিম েযেহার করুন এেিং যে োড়াোডড় সম্ভে িাক্তায়রর সায়থ দেখা করার পডরকল্পনা 
কয়র ডনন। 

• আপনার মাডসক হয়ে না– কপার টি আইইউডি-র কারয়ণ আপনার মাডসক েন্ধ হয়ে যায়ে 
না। কখয়না কখয়না ডকেু সময়ের জনয মাডসক নাও হয়ে পায়র, েয়ে গুরুত্বপূণট হয়ে ডিডনয়ক 
এয়স ডনডিে হওো দয আপডন েভ্ট েেী নন।  

• দযৌনপয়থর স্রায়ের সায়থ েেুটন্ধ – আইইউডি দনওোর পর দযৌডনপয়থর স্রায়ের পডরেেট ন 
স্বাভ্াডেক, ডকন্তু এই স্রায়ে েুেটন্ধ থাকয়ে, হেয়ে. সুেজ, েো হয়ে, ো েুেকাডন অনভু্ে হয়ে, 
িাক্তারয়ক দ ান করুন। এর অথট হয়ে পায়র দয, আপনার সিংক্রমণ হয়েয়ে। 

• খেু খারাপ টনটয়নভ্াে ো েযথা যা ঔষয়ুধও যাে না– আইইু্উডি দনওোর পর দেশ কয়েকমাস 
টনটয়ন ভ্াে ো েযথা স্বাভ্াডেক, ডকন্তু েযথা যডে খেুই প্রেন্ড হে ো ঔধুয়ধ না যাে, 
আপনার িাক্তারয়ক দ ান করুন। 

 

োও আপনায়ক দকন কনিম েযেহার করয়ে হয়ে: 
• আইইউডি েভ্ট ধারণ দেকায়নার সয়েটাত্তম পন্থার একটি, েয়ে এটি আপনায়ক দযৌনোডহ দরায়ের 

(এসটিআই) ডেরুয়দ্ধ সরুক্ষা দেওো। আইইউডি দনওো থাকয়েও কনিম েযেহার করা 

আপনার জনয েরুত্বপণূট। আপডন এেিং আপনার পাটট নায়রর জনয ডনেডমে ডভ্ডত্তয়ে দযৌনোডহে 

দরায়ের পরীক্ষা কয়র দনওো একটি গুরুত্বপূণট ডেষে। 

• কনিয়মর েযেহার একই সায়থ আপনার েভ্ট ধারণ আয়রা ভ্াে কয়র প্রডেয়রাধ করার আপনার 

আইইউডি-র কাজয়ক সহজের কয়র! 

দয যয়ে আপডন ভ্াে দোধ করয়েন।  866.246.8259  www.chnnyc.org      

আপনার আয়রা প্রশ্ন থাকয়ে আপনার ডসএইেএন দহেথ  এিুয়কটয়রর সায়থ কথা েেনু! 


