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 هي عبارة عن جهاز غالبا ما يكون يف شكل حلقة مصنوعة من السيليكون يتم وضعها
داخل املهبل كي حتافظ على أعضاء احلوض ( الرحم و املثانة و املستقيم – شكل  )1يف
مكاهنا و حيول دون سقوط هذه األعضاء من مكاهنا.

تستخدم احللقة املهبلية يف ختفيف االاثر الناجتة عن اآليت -:
 وجود فتق يف جدار املهبل األمامي و ما يصاحبه من أعراض يف التبول.
 وجود فتق يف جدار املهبل اخللفي و ما يصاحبه من أعراض يف التربز ( شكل .) 2
 السقوط الرمحي (نزول الرحم من مكانه الطبيعي فوق املهبل إىل داخل املهبل ) أو
السقوط املهبلي وميكن أن تعترب احللقة عالج هنائي يف هذه احلاالت أو عالج مؤقت.
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شكل ()1

 تستخدم احللقة يف ختفيف أو منع حدوث أعراض سلس البول اإلجهادى ( تسرب
البول اثناء القفز او الضحك او اجلري ) و أعراض فرط نشاط املثانة.
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 هناك العديد من أشكال احللقة املهبلية ( شكل  ) 3و تتسم هذه احللقة أبهنا ملساء و
مرنة مما يسهل من دخوهلا يف املهبل و تركيبها.

أشهر أنواع العجلة المهبلية (شكل )3

 سوف يقوم طبيبك املعاجل مبساعدتك يف اختيار النوع املناسب لكى من احللقة املهبلية
حسب حالتك املرضية حيث يقوم بفحصك من اسفل و يقوم ابختيار النوع املناسب
لكى حسب الفحص مث يقوم إبدخال احجام خمتلفة من هذا النوع وقد يطلب منكي يف
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اثناء ذلك أان تقفى أو جتلسي أو متشى حىت يصل اىل أكثر حجم و نوع يناسبك حبيث
يكون مريح وال يؤثر على التبول أو التربز و ال يكون عرضة السقوط.
 ابلنسبة للسيدات الاليت وصلن اىل سن اليأس أو قاربن على الوصول إليه فإن الطبيب
املعاجل قد يطلب منهن أن أيخذن كرمي االستوجني مهبليا لعدة أسابيع قبل تركيب احللقة
حيث يعمل كرمي االستوجني على جعل املهبل أكثر مرونة مما يساعد على سهولة تركيبها
و بقائها يف مكاهنا بعد تركيبها.
 و بعد اختيار النوع و احلجم املناسب لكى سوف يساعدك طبيبك املعاجل على تركيب و
خلع احللقة بنفسك حىت تتعودي على ذلك حيث ميكنك مع مرور الوقت أن تقومي
بتكيبها و خلعها بسهولة و يسر أما إذا وجديت صعوبة يف فعل ذلك بنفسك يف املنزل
فعندها جيب عليك أن تتكيها مكاهنا و أن تذهيب للطبيب علي فتات منتظمة حيث
يقوم خبلع احللقة لكى و تنظيفها و يقوم بتكيبها مرة أخرى.

استخدام احلقلة -:
 قد يقتح عليك طبيبك املعاجل أن تضعي ملني ( مثل اجلل ) أو كرمي حيتوى على
االستوجني على احللقة قبل تركيبها.
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 ميكنك استخدام احللقة للوقت الذى ترغبني به اال إذا وصف لكى الطبيب غري ذلك,
فهناك سيدات يستخدمنها طوال النهار و أخرايت ال يستخدمنها اال قبل التمارين أو
اجملهودات العنيفة.
 تظل احللقة يف مكاهنا أثناء التبول أو التربز ولكن إذا سقطت احللقة أثناء التربز فقد
حتتاجني إىل حجم أكرب.
 جيب خلع احللقة قبل ممارسة العالقة الزوجية.
 إذا كنت من السيدات الاليت يستخدمن الفوط الصحية ( مثل االولويز) أثناء نزول الدورة
الشهرية فال جيب عليك خلع احللقة أما إذا كنت من االيت يستخدمن احلشو فعليك إذا
أن ختلعيها.
العناي ابحلقلة -:
 اتبع تعليمات طبيبك املعاجل فيما خيص العناية ابحللقة.
 جيب غسل احللقة ابنتظام ابملاء و الصابون جيدا بعد خلعها مث قومي بتنشيفها جيدا قبل
تركيبها مرة أخرى حيث أن إمهال ذلك يؤدى إىل حدوث تقرحات ابملهبل ابإلضافة إىل
خروج رائحة كريهة.
 ال تستعملي الغسول املهبلي اال إذا وصف لكى الطبيب غري ذلك.
 مع العناية اجليدة ابحللقة املهبلية ميكن أن تستخدم لسنوات عديدة دون تغيريها حىت لو
تغري لوهنا.
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جيب عقليك االتصال بطبيبك اخلاص عند حدوث أاي من االيت -:
 عند الشعور أبمل أو ضغط من أسفل أو الشعور بعدم الراحة حيث أن احللقة املناسبة
لكى من حيث احلجم و النوع ال ميكن أن تعيق أنشطتك اليومية.


عند وجود امحرار أو تورم حيث أن ذلك قد يعىن وجود حساسية ضد السيليكون أو
وجود التهاابت.

 عند نزول افرازات مهبلية ذات رائحة كريهة
 عند حدوث نزيف مهبلي بعيدا عن وقت نزول الدورة الشهرية
 عند وجود صعوبة يف التبول أو التربز
 عند وجود صعوبة يف خلع احللقة
قد حتتاجني إىل تغيري احلقلة عند حدوث االيت -:
 حدوث تلف شديد هبا
 سقوطها مرات عديد
 إذا زاد أو نقص وزنك عن  22رطل ( ما يقارب  9كجم )
عند وجود أي استفسارات جيب عليك االتصال بطبيبك اخلاص.
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