
हाम�नल इ�ा�का लािग म�रुी 
 

नाम ________________________________________ चाटर् नं. _________________ 

 

लाभहरू: मैले स्वेच्छाले प�रवार �नयोजनको �व�धका रूपमा हाम�नल इम्प्लान्ट प्रयोग गनर् रोज्दै छु। 
हाम�नल इम्प्लान्ट तीन वषर्सम्म प्रभावकार� हुन्छ। यो गभार्वस्था रोक्न कम्तीमा 99 प्र�तशत प्रभावकार� 
हुन सक्छ। हाम�नल इम्प्लान्ट प्रयोग गदार् स्तनपान जार� राख्न स�कन्छ। 

जो�खम/साइड इफेक्टहरू: प�रवार �नयोजनको �व�धका रूपमा हम�नल इम्प्लान्ट प्रयोग गदार् मलाई �नम्न 
साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन ्भन्ने कुरा मलाई थाहा छ: 

• रक्तस्रावका अ�नय�मतताहरू 
• �डपे्रसन 
• मुड िस्वङ 
• इम्प्लान्टको भाग निजकै दखु्ने वा जलन हुने 
• स्तन दखु्ने 
• योनी पोल्न े
• इम्प्लान्टको भागमा सङ्क्रमण हुन े
• डण्डीफोर आउने 
• कन्ट्याक्ट लेन्सहरू प्रयोग गदार् हुने समस्या हुने 
• टाउको दखु्ने 
• तौल बढ्न े
• छाला कालो हुने, �वशेषगर� अनुहारमा 

चुरोट सेवनले हृदयघातको गम्भीर साइड इफेक्टहरूको जो�खम बढाउँछ। केह� औष�धहरू (मुख्यतया 
�सजरका औष�ध, St. John’s Wort, हेपाटाइ�टस C का औष�ध र एन्ट�-HIV प्रो�टज इिन्ह�बटसर्) ले 
हाम�नल इम्प्लान्टलाई कम प्रभावकार� बनाउन सक्छन ्भन्ने कुरा म बुझ्छु। 

मेरो हाम�नल इम्प्लान्टका गम्भीर ज�टलताहरूको सम्भावना कम गनर्का ला�ग, मलाई �नम्न खतरा 
सङ्केतहरू हुन थालेमा प�रवार �नयोजन िक्ल�नक, �च�कत्सक वा अस्पतालको आकिस्मक क�मा जानु 
मेरो िजम्मेवार� हो भनी मलाई बताइएको छ: 

 



• छाती तीव्र रूपमा दखु्ने, छाती दखु्ने वा छाती भार� हुने 
• सुत्न क�ठनाइ हुने, कमजोर� हुने, ऊजार्को कमी, थकान वा उदासी हुने 
• घुसाउने ठाउँमा पीप वा रगत बग्न े
• यो�नबाट भार� रक्तस्राव हुन े
• छालामाफर् त इम्प्लान्ट टुट्ने 
• सास फेनर् गाह्रो हुने वा खोक्दा रगत आउने 
• खुट्टाको काल्फमा लगातार दखु्न े
• छाला वा तपा�को आँखाको सेतो भाग पह�लो हुन े
• अचानक वा गम्भीर टाउको दखु्ने वा वान्ता हुने, चक्कर लाग्ने वा बेहोस हुन े
• स्तनमा गाँठागुठ�हरू आउन े
• बोल�, दृिष्ट, हात वा खुट्टाहरूमा कमजोर� वा अचेत हुने समस्याहरू 
• पेटमा गम्भीर रूपमा दखु्ने, सुिन्नने वा कोमलता हुन े

�वकल्पहरू: तपा�ले उपलब्ध हुने जन्म �नयन्त्रणका अन्य �व�धहरूको बारेमा जानकार� प्राप्त गनुर्भएको 
छ। शङ्कास्पद गभर्�नरोधक असफलताका अवस्थाहरूका ला�ग, आपतकाल�न गभर्�नरोधक उपलब्ध छ र 
अ�निच्छत गभर्धारणको जो�खम कम गनर् दोस्रो मौका प्रदान गदर्छ। 

हाम�नल इम्प्लान्टका ला�ग �नद�शनहरू मलाई �दइएको छ र मलाई उत्पादनसम्बन्धी जानकार� �दइएको 
छ। म हाम�नल इम्प्लान्ट घुसाउने र हटाउने त�रका बुझ्छु। सामान्य म�हनावार� चक्रको प�हलो पाँच 
�दन�भत्र हाम�नल इम्प्लान्ट रा�खएको छ भने 24 घण्टाभन्दा कम समयमा प्रभावकार� हुन्छ र यो तीन 
वषर्सम्मका ला�ग प्रभावकार� हुन्छ र हाम�नल इम्प्लान्ट हटाउने अनुभव भएको �च�कत्सकद्वारा हटाउनु 
पन� हुन्छ भन्ने कुरा म बझु्छु। हाम�नल इम्प्लान्ट हटाउन गाह्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्छु। मलाई 
घुसाइसकेप�छको भाग स्याहार गनर् र फलो-अप स्याहारको आवश्यकताका सम्बन्धमा �नद�शन �दइएको छ। 

हाम�नल इम्प्लान्टले यौन सम्पकर् बाट सन� संक्रमण (STI's) �वरुद्ध सुर�ा गद�न भन्ने कुरा म बुझ्छु। 

हाम�नल इम्प्लान्टको प्रयोग जार� नराख्ने �नणर्य: मलाई मेरो हाम�नल इम्प्लान्ट कुनै प�न समयमा 
योग्य मे�डकल �च�कत्सकद्वारा हटाउन सक्छु भ�नएको छ। हटाउँदा लोकल एनेस्थे�सया र एक सानो 
�चरफार आवश्यक पछर्। प्रायजसो हटाउनका ला�ग अ�त�रक्त मे�डकल शुल्क लाग्छ। रड हटाएप�छ प्रजनन 
�मता तुरुन्तै फकर् न सक्छ भन्ने कुरा म बुझ्छु। 

घुसाउने: हाम�नल इम्प्लान्ट रड लगभग 4 सेिन्ट�मटर लामो र 2 �म�म चौडाइको हुन्छ। यो घुसाउने 
यन्त्र प्रयोग गरेर तपा�को मा�थल्लो पाखुराको छालामु�न घुसाइने छ र त्यहाँ 1/8-इन्च �चरफार हुन 
सक्छ। छाला अस्थायी रूपमा अचेत बनाउन घुसाउनुअ�घ लोकल एनेस्थे�सया प्रयोग ग�रन्छ। घुसाउने 
भागमा केह� चोटपटक दे�खन सक्छ तर छोटो समयमा हराउनुपछर्। �चरफार सुरुका केह� �दनसम्म 
ब्यान्डेज लगाएर सुर��त ग�रने छ। यो भाग �छटो �नको हुने छ। एकदमै कम दाग हुन वा हँुदै नहुन 



सक्छ भन्ने अपे�ा ग�रन्छ। तपा� हाम�नल इम्प्लान्ट महसुस गनर् स�म हुनु हुने छ र यो छालामु�न 
दे�खने हुनुपछर्। 

प्रश्नहरू: मलाई हाम�नल इम्प्लान्ट र सहम�त फारामका बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने मौका �दइएको छ। 

 

सेवाग्राह�को हस्ता�र _________________________________ �म�त _________________ 

 


	हार्मोनल इम्प्लान्टका लागि मञ्जुरी

