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জন্ম নেয়ন্ত্রণ ইমপ্ল্যান্ট

প্রথম কয়য়ক মাস কী
প্রত্যাশা করা যায়
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আপোর নেহ ইমপ্ল্যায়ন্ট অভ্যস্ত হওয়ার সময় পরবত্ী নবষয়গুয় া
স্বাভ্ানবক:
•

রক্তক্ষরণ। ইমপ্ল্যান্ট নেওয়ার প্রথম ৩-৬ মাস আপোর রক্তক্ষরণ হয়ত্ পায়র।
রক্তক্ষরণ ভ্ারী হয়ত্ পায়র, মানসয়কর সায়থ সায়থ এর উন্ননত্ হয়ব। আপোর বযায়ে
পযানন্ট াইোর রাখুে।অপ্রত্যানশত্ভ্ায়ব রক্তক্ষরণ হয় এভ্ায়ব আপনে প্রস্তুত্
থাকয়বে।

•

ক্ষত্ বা কা নশয়ে। ডাক্তার নয-জায়হোোয়ত্ আপোর বাহুয়ত্ ইমপ্ল্যান্ট বনসয়য়য়েে
নসখায়ে ক্ষত্, নবাধ করয়ত্ পায়রে বা কা নসয়ে নেখা নেয়ত্ পায়র। নকেু নেয়ের
ময়ধযই নসগুয় া নমন য়য় যাওয়ার কথা। কা নশয়ে নু কয়য় রাখয়ত্ চাইয় এমে
নপাশাক পরয়বে যায়ত্ ো যাওয়া পযযন্ত ত্া নু কয়য় রাখা যায়।

•

আপোর নেহ বা মেয়মজায়জর পনরবত্য ে। আপোর নেহ অেয রকম নবাধ করয়ত্
পায়র। আপনে ক্ষয করয়ত্ পায়রে নয আপোর মেয়মজাজও নভ্ন্ন রকম হয়য়
নেয়ে। ইমপ্ল্যায়ন্টর হরয়য়মায়ের সায়থ অভ্যস্ত হওয়ার সায়থ সায়থ এগুয় া ঘেয়ত্
পায়র। প্রায় সক ৩-৬ মায়সর ময়ধয এ সক পনরবত্য ে আর ক্ষয কয়র ো।

আপোর নেয়হ ইমপ্ল্যান্ট থাকা অবস্থায়:
•

আপোর মানসক পনরবত্য ে হয়ত্ পায়র। আপোর মানসক স্বল্পকান ে এবং হা কা
হয়ত্ পায়র। নকেু নকেু মােুয়সর আয়রা ঘে ঘে রক্তস্রাব হয়। আপনে ইমপ্ল্যান্ট
বযবহারকারী আপোর মানসক নমায়েও ো হয়ত্ পায়র। প্রয়ত্যক বযনক্তই নভ্ন্ন।

•

বের একবার এটি পরীক্ষা কয়র নেে। আপোর ডাক্তার নেনিত্ করয়ব নয
ইমপ্ল্যান্টটি নেয়হর সঠিক জায়োয়ত্ই অবস্থাে করয়ে।

জন্ম নেয়ন্ত্রণ ইমপ্ল্যান্ট নেওয়ার পর আমার আর কী কী করয়ত্
হয়ব?

েনব: Bedsider
•

ইমপ্ল্যান্ট স্থাপয়ের পর কমপয়ক্ষ ৭ নেয়ে কেডম বযবহার করুে। ইমপ্ল্যান্ট নেয়হ ৭
নেে পযযন্ত অবস্থাে ো করা পযযন্ত নসটি আপোয়ক েভ্য ধারণ নথয়ক নবরত্ রায়খ
ো। ইমপ্ল্যান্ট স্থাপয়ের প্রথম সপ্তায়হ কেডম োড়া নযৌেনম ে কয়র থাকয় প্ল্যান্ট B
-র জেয নিনেয়ক আসুে। নযৌে নম য়ের পর নথয়ক ৫ নেে পযযন্ত গ্রহণ করয় ।
প্ল্যাে B েভ্য ধারণ প্রনত্য়রাধ করয়ত্ পায়র। যত্ই ত্াড়াত্ানড় প্ল্যান্ট B েভ্য ধারণ
প্রনত্য়রাধ করয়ত্ পায়র। যত্ই ত্াড়াত্ানড় প্ল্যান্ট B গ্রহণ করয়বে ত্ত্ই ভ্া নসটি
কাজ করয়ব।

•

কেডম বযবহার অবযাহত্ রাখুে এমেনক এক সপ্তায়হর নবনশ সময় ধয়র ইমপ্ল্যান্ট
নেয়য় থাকয় । েভ্য ধারণ প্রনত্য়রাধ করার সয়বযাত্তম পদ্ধনত্র একটি হয়ে নেক্স
প্ল্যােে, ত্য়ব এটি আপোয়ক এইচআইনভ্ বা এসটিআ্ই (য়যৌে নম য়ের ফয় নয
সংক্রমণ হয়) নথয়ক সুরক্ষা নেয় ো। কেডম েভ্য বত্ী হওয়ার সম্ভাবো আয়রা
কনময়য় নেয়।

•

প্রনত্ ৬ মাস অন্তর অন্তর বা েত্ু ে পােযোয়রর আয়ে এইচআইনভ্ বা নযৌেবানহত্
নরায়ের পরীক্ষা কনরয়য় নেে।

ইমপ্ল্যায়ন্টর কারয়ণ সমসযা খুবই কোনচত্ নেখা নেয়।ত্য়ব এরকমো
হ ডাক্তায়ক নফাে করুে:
•

আপোর বাহু া বা অনত্নরক্ত উষ্ণ, আপোর বাহু নথয়ক ত্রণ ঝয়র পড়য়ে, বা
আপোর জ্বর নেখা নেয়য়য়ে। এর অথয, আপোর নকাে সংক্রমণ থাকয়ত্ পায়র।

•

ইমপ্ল্যান্ট আপোর বাহু নথয়ক নবনরয়য় আসয়ে। ইমপ্ল্যান্ট নবর হয়য় আসয়ত্ থাকয়
নসটি েভ্য ধারয়ের নবরুয়দ্ধও কাজ করয়ে ো। যত্ ত্াড়াত্ানড় পায়রে ডাক্তায়রর
সায়থ নেখা ো হওয়া পযযন্ত অেয ধরয়ণর জন্ম নেয়ন্ত্রণ পদ্ধনত্ বযবহার করুে,
নযমে কেডম।

আপোর আয়রা প্রশ্ন থাকয়
নয যয়ে আপনে ভ্া

আপোর নসএইচএে নহ থ এডু য়কেয়রর সায়থ কথা ব ে
ু ।
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