
IUC (इ��ायुटेराइन क��ासेि�भ) का लािग म�रुी 
 

नाम ________________________________________ चाटर् नं. _________________ 

म जन्म �नयन्त्रणको मेरो �व�धको रूपमा इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेिप्टभ छनोट गछुर् र यसलाई घुसाउन 
अनुम�त �दन्छु। संयुक्त राज्यमा दईु प्रकारका इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेिप्टभ उपलब्ध छन:् कपरलाई 
गभर्�नरोधकको रूपमा प्रयोग गन� गैर-हाम�नल इन्ट्रायुटेराइन यन्त्र र लेभोनोज�स्टे्रल �र�लज गन� हाम�नल 
इन्ट्रायुटेराइन �सस्टम। इन्ट्रायुटेराइन कन्ट्रासेिप्टभ सह� त�रकाले प्रयोग गदार् 99% भन्दा बढ� प्रभावकार� 
हुन्छ। असुर��त यौनसम्पकर् को 5 �दन�भत्र घुसाइएको खण्डमा IUD भएको कपर आपतकाल�न 
गभर्�नरोधका ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ। 

लाभहरू: 

• प्रजनन �मतामा द्रतु �फतार् हुन े
• ट्युबल गभार्वस्थाको घट्दो जो�खम 
• ऐंठन र म�हनावार�को रक्त प्रवाहमा कमी (हम�नल IUC) आउने 
• इन्डोमे�ट्रयल क्यान्सर�वरुद्ध सुर�ा सम्भव हुन े
• प्रयोगकतार्को उच्च स्तरको सन्तुिष्ट 
• हाम�नहरू (IUD भएको कपर) प्रयोग गनर् नसक्ने �वकल्प भएको 

जो�खम/साइड इफेक्टहरू: 

• दाग, रक्तस्राव, हेमोरेज वा एने�मया हुन े
• गभार्वस्था गराउने यन्त्रको आं�शक वा पूणर् रूपमा �नकाल्न स�कने 
• पाठेघरको छेउ फुट्ने, इम्बे�डङ वा स�भर्कल पफ�रेसन हुने 
• ऐंठन हुने वा पाठेघर दखु्ने 
• िस्ट्रङ गुम्मे वा अन्य िस्ट्रङ समस्याहरू 
• डण्डीफोर आउने, टाउको दखु्ने, मूड प�रवतर्न (हाम�नल IUC) हुन े

मसँग �नम्नमध्ये कुनै प्रारिम्भक चेतावनी सङ्केतहरू छन ्भने मैले �च�कत्सक वा प�रवार �नयोजन 
िक्ल�नकमा फोन गनुर् पन� हुन्छ: 

 

 



P म�हनावार� �ढलो (गभार्वस्था), असामान्य दाग वा रक्तस्राव हुन े

A पेट दखु्ने, यौन सम्पकर्  गदार् दखु्न े

I संक्रमण एक्सपोजर (कुनै प�न STD), असामान्य स्राव हुन े

N �नको नहुने, ज्वरो आउने, �चसो लाग्ने 

S िस्ट्रङ गुम्ने, छोटो वा लामो हुन े

�वकल्पहरू: मैले जन्म �नयन्त्रणका अन्य �व�धहरूका बारेमा मौ�खक जानकार� बुझेको छु र प्राप्त गरेको 
छु र मैले IUC रोजेको छु। 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। 

�नद�शनहरू: मैले IUC ले कसर� काम गछर् र यसलाई कसर� घुसाइन्छ भन्ने बारेमा जानकार� प्राप्त  
गरेको छु। 

IUC ले यौन सम्पकर् बाट सन� संक्रमण �वरुद्ध सुर�ा गद�न भन्ने कुरा म बुझ्छु। 

प्रयोग रोक्ने �नणर्य: म कुनै प�न समयमा IUC हटाउन सक्छु। केवल योग्य मे�डकल व्यिक्तले IUC 
हटाउन सक्नुहुन्छ। 

प्रश्नहरू: मलाई IUC का बारेमा प्रश्नहरू सोध्ने मौका �दइएको �थयो र म थप प्रश्नहरूका ला�ग 
िक्ल�नकमा सम्पकर्  गनर् सक्छु। 

 

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

सा�ी  _______________________________________ �म�त _________________ 

 

IUC प्रयोगकतार्हरूका ला�ग �नद�शनहरू 
घुसाउने: तपा� गभर्वती नहुन्जेल म�हनावार� चक्रको अव�धमा कुनै प�न समयमा IUC घुसाउन स�कन्छ। 
घुसाउनुअ�घ, तपा�को �च�कत्सकले पाठेघरको साइज, आकार र िस्थ�त �नधार्रण गनर् पेिल्भक जाँच गनुर् 
हुने छ। स्पेक्युलम नामक उपकरणले तपा�को यो�नलाई खुला राख्छ, त्यसैले स�भर्क्स देख्न स�कन्छ। 

स�भर्क्सलाई एिन्टसेिप्टक घोलले सफा ग�रन्छ। पाठेघरलाई िस्थर राख्न प्रयोग ग�रने उपकरण संलग्न 
ग�रएको छ। अक� उपकरण पाठेघरको ग�हराई र िस्थ�त मापन गनर् प्रयोग ग�रन्छ। त्यसप�छ IUC 
पाठेघरमा घुसाइन्छ। 



तपा�को प्रदायकले IUC घुसाउनुअ�घ स�भर्क्स नरम बनाउन वा घुसाउने क्रममा हुन सक्ने कुनै प�न 
�यािम्पङलाई कम गनर् मद्दत गनर्का ला�ग औष�ध �सफा�रस गनर् सक्नुहुन्छ। IUC सँग जो�डएका तारहरू 
यो�नमा फै�लने छन।् 

तपा�लाई घुसाइसकेप�छ केह� बेर सुत्न र बेहोस हुनबाट जो�गन �बस्तारै उठ्न सझुाव �दइन सक्छ। 

आफ्नो तारहरू जाँच गन�: तपा� IUC थाहा नपाइकन हटाउन वा गुमाउन सक्नहुुन्छ। तपा� आफ्ना 
तारहरू महसुस गनर् सक्नहुुन्न वा तपा� प्लािस्टकको अंश महसुस गनर् सक्नुहुन्छ भने तपा� अ�नयोिजत 
गभार्वस्थाबाट सुर��त नहुन सक्नुहुन्छ। IUC का ला�ग सेनेटर� नेप�कन र ट्याम्पनहरू जाँच गनुर्होस ्र 
�नय�मत रूपमा आफ्ना तारहरू महसुस गनुर्होस।् 

तारहरू कसर� जाँच गन�: 

• आफ्ना हात साबुन पानीले धुनुहोस।् 

• स्क्वाट गनुर्होस ्वा शौचालयमा आफै बस्नुहोस।् 

• यो�नमा ग�हरो गर� आफ्नो �बचको औलंा घुसाउनुहोस ्र स�भर्क्स (स�भर्क्सको �बचमा गोलो प्वाल 
वा िस्लट जस्तो खो�लएको हुन्छ) पत्ता लगाउनुहोस।् यो तपा�को नाकको टुप्पो जस्तै कडा 
महसुस हुन्छ। 

• तारहरू तान्न नपरोस ्भनेर सावधानी अपनाउँदै पाठेघरमा तारहरू �निस्करहेको छ वा छैन भन्ने 
कुरा जाँच गनुर्होस।् 

• तपा�ले तारहरू महसुस गनर् सक्नुहुन्न, प्लािस्टक महसुस गनर् सक्नुहुन्छ वा तपा�ले अिन्तम 
पटक जाँच गरेका भन्दा तारहरू लामो छन ्भन्ने लाग्छ भने, िक्ल�नकमा फकर् नुहोस।् 

• तपा�ले जाँच नगरुन्जेल जन्म �नयन्त्रणको दोस्रो �व�ध (जस्तै शुक्राणुनाशक र कन्डमहरू) प्रयोग 
गनुर्होस।् 

तपा�लाई IUC को स्थान �नयोजनप�छ 1-3 म�हना�भत्र िक्ल�नकमा फकर् न �नद�शन �दइन सक्छ। 

तपा�ले म�हनावार� छुटेको छ वा तपा� गभर्वती हुनुहुन्छ भनी सोच्नुहुन्छ भने, प�रवार �नयोजन िक्ल�नक 
वा तपा�को स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकमा एकै पटक फकर् नुहोस।् 

तपा�लाई आफ्नो IUC का बारेमा पचार् �दइने छ। पचार् �नमार्ताद्वारा उत्पादन ग�रएको हुन्छ। सम्पूणर् 
पचार् ध्यानपूवर्क पढ्नुहोस।् 

तपा�ले IUC का साइड इफेक्ट र प्रारिम्भक IUC खतरा सङ्केतहरू (उल्टो साइडमा सूचीबद्ध) �सक्न 
आवश्यक छ। समस्या बेवास्ता नगनुर्होस ्वा समस्या हट्छ वा हट्दैन भन्ने कुरा हेनर् पखर्नुहोस।् आफ्नो 
समस्या व्याख्या गनर् प�रवार �नयोजन िक्ल�नक वा आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई तुरुन्तै फोन 



गनुर्होस।् प्रारिम्भक खतरा सङ्केतहरूको प�हलो कुरा PAINS (पीडा) शब्द हो भन्ने कुरामा ध्यान 
�दनुहोस।् 

IUC प्र�तस्थापन: हाम�नल IUC कुन प्रकारको घुसाइएको �थयो भन्ने आधारमा 3-7 वषर्मा प्र�तस्थापन 
गनर् आवश्यक हुने छ। IUD भएको कपरलाई 10 वषर्सम्म सुर�ाका ला�ग स्वीकृत ग�रएको छ। 

IUC हटाउने: तपा� आफ्नो IUC हटाउन चाहेको बेला, िक्ल�नक वा तपा�को प्रदायकमा फकर् नुहोस।् IUC 
आफ�  हटाउने वा तपा�को पाटर्नरलाई तार तान्न लगाउने प्रयास क�हल्यै प�न नगनुर्होस।् 

तपा�को प्रदायकले तपा�लाई लगाएको IUC को प्रकार, तारको लम्बाइ र त्यसप�छ IUC हटाइने र/वा 
प्र�तस्थापन गन� समय हो भनेर बताउने एउटा जानकार�मूलक काडर् �दनु हुने छ। कृपया भ�वष्यको 
सन्दभर्का ला�ग यो काडर् राख्नुहोस।् 
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