
Paragard هو لولب رحمي صغير يمكنه منع الحمل لفترة 
طويلة تصل إلى 10 أعوام. إنه يعمل بطريقة مختلفة من خالل 
مكّون واحد بسيط وفّعال وهو—النحاس—بدًل من الهرمونات.

لقد ارتبطت اللوالب الرحمية، بما فيها Paragard، بارتفاع 
خطر اإلصابة باألمراض الحوضية اللتهابية )PID(. ل 

تستخدمي Paragard إذا كنِت تعانين من عدوى بالحوض، أو 
س من النحاس، أو داء  أنواع معينة من السرطانات، أو تحسُّ

  .)PID( ويلسون، أو األمراض الحوضية اللتهابية
ُيرجى الطالع على المعلومات المهمة المتعلقة باألمان في 

هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 
الُمرفقة في العبوة.

 .CooperSurgical, Inc عالمة تجارية مسجلة لشركة Paragard 
 © CooperSurgical, Inc. US-PAR-2000005 2019 نوفمبر 2019

Paragard.com قومي بزيارة 
.1-877-PARAGARD أو اتصلي على

ل يوفر Paragard حماية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة 
أو األمراض المنتقلة جنسًيا.

فقط أنِت ومقدم الرعاية الصحية )HCP( من يمكنهما تقرير إذا 
ما كان Paragard مناسًبا لِك أم ل. متاح من خالل وصفة طبية 

فقط.
نشجعِك على اإلبالغ عن اآلثار الجانبية السلبية لألدوية 

 الُمعطاة بوصفة طبية إلدارة الغذاء والدواء من خالل الرابط 
 www.fda.gov/medwatch 

.1-800-FDA-1088 أو التصال على
ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في  هذا 

الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة الُمرفقة 
في العبوة.

هل تريدين وسيلة منع حمل خالية 
من الهرمونات؟

.Paragard اسألي عن
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11 Paragard.com

احصلي على تقرير لتوثيق℠ 
مميزات Paragard مجاًنا

من خالل الهاتف:
1-877-PARAGARD1.  اتصلي بـ

2.  سيساعدِك أخصائيو توثيق المميزات في توكيد 
التغطية المتعلقة بخطتِك الفردية

عبر اإلنترنت:
Paragardbvsp.com 1.  قومي بزيارة

2.  أكملي استمارة توثيق المريض اإللكترونية 
وأرسليها

3.  اطلبي من مقدم الرعاية الصحية إرسال استمارة 
إحالة مريض

         •  بمجرد استالم االستمارتين، ستستلمين 
َّل يبين تغطيتِك التأمينية لـ  تقرير ُمفص

Paragard
         •  إذا كانت لديِك أي أسئلة أو احتجِت إلى 
المساعدة أثناء هذه العملية، اتصلي بـ 

1-877-PARAGARD
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ما هو Paragard؟

 معلومات مهمة متعلقة باألمان
•  إذا لم تأتيِك الدورة الشهرية في موعدها، أو إذا عانيِت من 

ألم دائم في منطقة البطن، أو إذا خرج Paragard من موضعه، 
أخبري مقدم الرعاية الصحية )HCP(. وحال خروجه عن موضعه، 

استخدمي وسيلة احتياطية لتنظيم النسل.  

Paragard هو لولب رحمي صغير خالي من الهرمونات 
بنسبة %100، والذي يستخدم مكّون 1 فقط بسيط وفّعال 

يمكنه منع الحمل بنسبة تتجاوز %99 في الحال. 

يوضع في رحمِك على يد مقدم الرعاية الطبية في بضع 
دقائق أثناء زيارتِك له في العيادة بشكٍل طبيعّي. وبمجرد 

وضعه في مكانه الصحيح، فإنه يوفر لِك الوقاية المستمرة 
من الحمل لفترة قصيرة أو طويلة كما تريدين—ولفترة 

تصل إلى 10 أعوام.

IUS )اللوالب الرحمية(= IUD )الوسائل الرحمية لمنع الحمل(

*يجب نزعه على يد مقدم الرعاية الصحية.
† راجعي شركة التأمين الخاصة بك للتأكد من التغطية المتعلقة بخطتِك الفردية. قد ُتطبق رسوم 

.Paragard من أجل إجراء توضيع لولب

ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في 
هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 

الُمرفقة في العبوة.
2

Paragard ُصنع بشكٍل أساسّي من مادة 
بالستيكية ناعمة ومرنة ملفوفة بطبقة رفيعة 

من النحاس حول الذراعين والساق.

لماذا Paragard؟

3Paragard.com

ألنه خالي من الهرمونات بنسبة إيجابية %100 وبال 
أي استثناءات

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

فّعال بنسبة تتجاوز 99%

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

إنه يعمل بطريقة مختلفة من خالل مكّون 1 فقط 
بسيط وفّعال وهو—النحاس

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

بدون هرمونات، وبدون اآلثار الجانبية 
للهرمونات

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

بدون متاعب ومنخفض المتطلبات —ال حبوب 
يومية، أو ترتيبات شهرية، أو أساليب روتينية 
لتنظيم النسل

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

يستمر لفترة تصل إلى 10 أعوام لكن يمكن 
إزالته في أي وقت حال رغبتي في الحمل*

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

توضيع سريع وبدون جراحة أثناء زيارتك الطبيعية 
لعيادة الطبيب فقط في بضع دقائق

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

وسيلة منع الحمل الرحمية الوحيدة الحاصلة على 
اعتماد إدارة الغذاء والدواء ألكثر من 30 عاًما

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

يمكن لغالبية النساء الالئي يتمتعن بتأمين الحصول 
على Paragard بدون رسوم†



المبيض المبيض

الرحم

المهبل
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كيف يعمل Paragard؟

 معلومات مهمة متعلقة باألمان
•  قد يتعلق Paragard بالرحم أو يمر من خالله مسبًبا مشكالت 

أخرى.

ونظًرا ألن Paragard خالي من الهرمونات بنسبة 
%100، فإنه لن يمنع دورة الحيض الطبيعية* أو 
يوقف اإلباضة الشهرية.

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 
بسيط وفّعال

5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية يومية 

لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة 
تصل إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة 
الغذاء والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية/ دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

ُيرجى االطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في 
هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 

الُمرفقة في العبوة.

* قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد مدتها مع إمكانية حدوث تبقيع )بقع دموية( بينها. 
قد يصبح النزف أكثر غزارة عن المعتاد في البداية.

يعمل Paragard عن طريق منع الحيوانات 
المنوية من الوصول إلى البويضة وتخصيبها، 
كما يمكنه منع انغراسها.

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 
بسيط وفّعال

5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية يومية 

لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة 
تصل إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة 
الغذاء والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية/ دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

يعمل Paragard بطريقة مختلفة من خالل 
مكّون 1 بسيط وفّعال وهو—النحاس—بداًل من 
الهرمونات.

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 
بسيط وفّعال

5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية يومية 

لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة 
تصل إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة 
الغذاء والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية/ دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس
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إن Paragard هو وسيلة منع الحمل الرحمية النحاسية 
الحاصلة على اعتماد إدارة الغذاء والدواء والمثبت 
سالمتها وفعاليتها سريرًيا ألكثر من 30 عاًما.

هل تعلمين؟

Paragard.com



مواعيد الزيارات

2
 • واحدة للتوضيع

•  وأخرى بعد شهر 
تقريًبا من توضيعه 

للتأكد من أن 
Paragard في 

موضعه الصحيح*

 فحص
 الخيط

شهرًيا 

1

يمكنِك فعل 
ذلك بنفسِك

مع Paragard، ل توجد...

 التزامات 
 يومية
 أو ترتيبات
شهرية

0

6

Paragard ما الذي تتوقعينه مع

 معلومات مهمة متعلقة باألمان
•  حدوث الحمل أثناء استخدام Paragard أمٌر نادر لكنه قد يكون 

خطًرا على الحياة  وقد يسبب العقم أو فقدان الحمل.
ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان 

في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية 
الكاملة الُمرفقة في العبوة.

توضيع Paragard ال يتطلب جراحة وُيجرى على يد مقدم 
الرعاية الطبية فقط في بضع دقائق أثناء زيارتِك له في 

 العيادة بشكٍل طبيعّي. جميعنا مختلفون، لذلك قد 
 تشعر بعض النساء بعدم الراحة خالل أو بعد

 اإلدخال. بمجرد إدخال Paragard، قد تشعرين بتشنجات 
أو وخز؛ وُتصاب بعض النساء باإلغماء، أو تشعر بالغثيان، 

أو بالدّوار لدقائق قليلة بعد إدخاله.

Paragard توضيع

قومي بزيارة مقدم الرعاية الصحية للفحص الروتيني 
بعد شهر تقريًبا من توضيع Paragard للتأكد من أنه في 

موضعه الصحيح.* 
 Paragard إنه لشيٌء جيد أن تتحققي من وجود

في الرحم بشكٍل صحيح من خالل الفحص الذاتي 
الشهري للخيوط. بعد غسيل األيدي بالماء والصابون، 
حاولي الوصول إلى قمة المهبل بأصابع نظيفة حتى 

تستشعري وجود الخيطين.

المتابعة

بمجرد توضيعه في مكانه الصحيح، من المفترض أنِك لن 
تشعرين بـ Paragard. يمكنِك االستمرار في استخدام 

اإلسفنج الرحمي ومن المفترض أنِك لن تشعرين به أنِت 
أو زوجِك أثناء ممارسة العالقة الحميمة.

في البداية، قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد 
مدتها مع إمكانية حدوث تبقيع )بقع دموية( بينها، 
وغالًبا ما يقل هذا مع مرور الوقت. إذا استمر ذلك، 

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية.

بعد التوضيع

7

 Paragard بناًء على ما تشعرين به، قد يكون من الالزم ترتيب مواعيد زيارات إضافية للتأكد أن *
في موضعه الصحيح.

Paragard.com



Paragard فّعال بنسبة تتجاوز %99—أحد أكثر الوسائل 
المتاحة فعالية لتنظيم النسل

8

كيف يمكن مقارنة Paragard؟

 معلومات مهمة متعلقة باألمان
•  قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد مدتها مع إمكانية 

حدوث تبقيع )بقع دموية( بينها. قد يصبح النزف أكثر غزارة عن 
المعتاد في البداية.

ُيرجى الطالع على المعلومات المهمة المتعلقة باألمان 
في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية 

الكاملة الُمرفقة في العبوة.

Paragard الخالي 
من الهرمونات

حقن منع الحمل

غشاء منع الحمل

وسائل منع الحمل 
الرحمية الهرمونية

حبوب منع الحمل

الواقيات الذكرية

الوسائل المعتمدة على 
معرفة مواعيد الخصوبة

بدون وسيلة لتنظيم 
النسل 

Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. 2011;83:397-404

الغرسات الهرمونية

الصقات منع الحمل

مبيد الحيوانات 
المنوية

التعقيم

الحلقة المهبلية

طريقة العزل إسفنجة قتل 
الحيوانات 
المنوية

 فّعال
بنسبة تتجاوز 

99%

 فّعال بنسبة
91% - 99%

2. %100 خالي من 
الهرمونات

1. وسيلة منع حمل 
Paragard رحمية

3. فّعال بنسبة 
تتجاوز 99%

مباشرًة إلى 
المستهلك

مقدم الرعاية 
k/o stringsالصحية صلب مباشرًة إلى 

المستهلك
مقدم الرعاية 

الصحية
4. مكّون 1 فقط 

بسيط وفّعال
5. بدون هرمونات، وبدون 
اآلثار الجانبية للهرمونات

6. منخفض المتطلبات - بدون 
متاعب أو التزامات روتينية 

يومية لتنظيم النسل

7. يستمر لفترة تصل 
إلى 10 أعوام

8. يمكن الرجوع 
عنه في الحال

9. يستمر حتى 10 أعوام لكن 
يمكن إزالته في أي وقت

10. حاصل على اعتماد إدارة الغذاء 
والدواء ألكثر من 30 عاًما

11. يمكن توضيعه في عيادة مقدم 
الرعاية الصحية فقط في بضع دقائق

12. يمكن لغالبية النساء الالئي 13. رضا المرضى
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard مجاًنا  

14. ُصنع في الواليات 
المتحدة األمريكية

15. ال يثبط اإلباضة 
الطبيعية / دورة الحيض

16. آمن لالستخدام على 
أوسع نطاق من السيدات

17. ُصنع بعناية

متنوع نحاس

 فّعال بنسبة
 74% - 90%

 فّعال بنسبة
 أقل من 73%

إذا كانت إجابتك بـ "نعم" ألي من هذه العبارات، تحدثي 
إلى مقدم الرعاية الصحية عّما إذا كان Paragard مناسًبا 

لِك أم ال. 

9

هل Paragard مناسب لِك؟

1.  أنا مهتمة بوسائل تنظيم النسل الخالية من 
الهرمونات بنسبة 100%

2.  أرغب في وسيلة منع حمل فّعالة 
بدرجة كبيرة

3.  لقد عانيت من آثار جانبية سلبية إثر استخدام 
وسائل تنظيم الحمل الهرمونية في الماضي

4.  أود أن أعطي جسمي فترة راحة من وسائل 
منع الحمل الهرمونية ألنني استخدمتها 

لمدة أعوام عديدة

5.  أريد وسيلة منع حمل مريحة وال تتطلب 
روتين يومي

6.  أريد وسيلة منع حمل تستمر ألطول 
الفترات لكن يمكن الرجوع عنها إذا 

غيرت رأيي

أتفق

أتفق

أتفق

أتفق

أتفق

أتفق

ال أتفق

ال أتفق

ال أتفق

ال أتفق

ال أتفق

ال أتفق

Paragard.com



أو

يمكنِك الستعالم عن تغطيتِك التأمينية لـ 
Paragard من خالل طريقتين:

1

10

التكلفة والتغطية التأمينية

ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في 
هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 

الُمرفقة في العبوة.

يمكن لغالبية النساء الالئي 
يتمتعن بتأمين الحصول على 

Paragard بدون تكلفة

Paragard يتمتع بتغطية كاملة في معظم 
الخطط التأمينية—مما يعني عدم وجود 

سدادات تشاركية، أو مخصومات، أو تكاليف 
عينية يتحملها المريض.*

* راجعي شركة التأمين للتأكد من التغطية المتعلقة بخطتِك الفردية. قد 
.Paragard ُتطبق رسوم من أجل إجراء توضيع

1.  اتصلي برقم خدمة العمالء الموجود في 
الجهة الخلفية من بطاقة التأمين

2.  واخبريهم أن مقدم الرعاية الصحية قد 
وصف لِك Paragard كوسيلة لتنظيم النسل

 Paragard 3.  واسأليهم أن يتحققوا إن كان
مشمواًل في التغطية بموجب قانون الرعاية 

الميسورة
Paragard: J7300 الخاص بـ J 4.  أخبريهم بكود

5.  اسألي عّما إذا كانت هناك تكاليف عينية 
 Paragard يتحملها المريض، أو إذا كان

مشمواًل بشكل جزئي فقط بموجب خطتِك

 اتصلي بشركة
التأمين مباشرًة

Paragard هو لولب رحمي صغير يمكنه منع الحمل لفترة 
طويلة تصل إلى 10 أعوام. إنه يعمل بطريقة مختلفة من خالل 
مكّون واحد بسيط وفّعال وهو—النحاس—بدًل من الهرمونات.

لقد ارتبطت اللوالب الرحمية، بما فيها Paragard، بارتفاع 
خطر اإلصابة باألمراض الحوضية اللتهابية )PID(. ل 

تستخدمي Paragard إذا كنِت تعانين من عدوى بالحوض، أو 
ُّس من النحاس، أو داء  أنواع معينة من السرطانات، أو تحس

  .)PID( ويلسون، أو األمراض الحوضية اللتهابية
ُيرجى الطالع على المعلومات المهمة المتعلقة باألمان في 

هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 
الُمرفقة في العبوة.

 .CooperSurgical, Inc عالمة تجارية مسجلة لشركة Paragard 
 © CooperSurgical, Inc. US-PAR-2000005 2019 نوفمبر 2019

Paragard.com قومي بزيارة  
.1-877-PARAGARD أو اتصلي على

ل يوفر Paragard حماية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة 
أو األمراض المنتقلة جنسًيا.

فقط أنِت ومقدم الرعاية الصحية )HCP( من يمكنهما تقرير إذا 
ما كان Paragard مناسًبا لِك أم ل. متاح من خالل وصفة طبية 

فقط.
نشجعِك على اإلبالغ عن اآلثار الجانبية السلبية لألدوية 

الُمعطاة بوصفة طبية إلدارة الغذاء والدواء من خالل الرابط   
 www.fda.gov/medwatch 

.1-800-FDA-1088 أو التصال على
ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في  هذا 

الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة الُمرفقة 
في العبوة.

هل تريدين وسيلة منع حمل خالية 
من الهرمونات؟

.Paragard اسألي عن

2

11Paragard.com

احصلي على تقرير لتوثيق℠ 
مميزات Paragard مجاًنا

من خالل الهاتف:
1-877-PARAGARD1.  اتصلي بـ

2.  سيساعدِك أخصائيو توثيق المميزات في توكيد 
التغطية المتعلقة بخطتِك الفردية

عبر اإلنترنت:
Paragardbvsp.com 1.  قومي بزيارة

2.  أكملي استمارة توثيق المريض اإللكترونية 
وأرسليها

3.  اطلبي من مقدم الرعاية الصحية إرسال استمارة 
إحالة مريض

         •  بمجرد استالم االستمارتين، ستستلمين 
ل يبين تغطيتِك التأمينية لـ  تقرير ُمفصَّ

Paragard
         •  إذا كانت لديِك أي أسئلة أو احتجِت إلى 
المساعدة أثناء هذه العملية، اتصلي بـ 

1-877-PARAGARD
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Paragard هو لولب رحمي صغير يمكنه منع الحمل لفترة 
طويلة تصل إلى 10 أعوام. إنه يعمل بطريقة مختلفة من خالل 
مكّون واحد بسيط وفّعال وهو—النحاس—بدًل من الهرمونات.

لقد ارتبطت اللوالب الرحمية، بما فيها Paragard، بارتفاع 
خطر اإلصابة باألمراض الحوضية اللتهابية )PID(. ل 

تستخدمي Paragard إذا كنِت تعانين من عدوى بالحوض، أو 
س من النحاس، أو داء  أنواع معينة من السرطانات، أو تحسُّ

  .)PID( ويلسون، أو األمراض الحوضية اللتهابية
ُيرجى الطالع على المعلومات المهمة المتعلقة باألمان في 

هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة 
الُمرفقة في العبوة.

 .CooperSurgical, Inc عالمة تجارية مسجلة لشركة Paragard 
 © CooperSurgical, Inc. US-PAR-2000005 2019 نوفمبر 2019

Paragard.com قومي بزيارة 
.1-877-PARAGARD أو اتصلي على

ل يوفر Paragard حماية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة 
أو األمراض المنتقلة جنسًيا.

فقط أنِت ومقدم الرعاية الصحية )HCP( من يمكنهما تقرير إذا 
ما كان Paragard مناسًبا لِك أم ل. متاح من خالل وصفة طبية 

فقط.
نشجعِك على اإلبالغ عن اآلثار الجانبية السلبية لألدوية 

 الُمعطاة بوصفة طبية إلدارة الغذاء والدواء من خالل الرابط 
 www.fda.gov/medwatch 

.1-800-FDA-1088 أو التصال على
ُيرجى الطالع على معلومات مهمة متعلقة باألمان في  هذا 

الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة الُمرفقة 
في العبوة.

هل تريدين وسيلة منع حمل خالية 
من الهرمونات؟

.Paragard اسألي عن

2

11 Paragard.com

احصلي على تقرير لتوثيق℠ 
مميزات Paragard مجاًنا

من خالل الهاتف:
1-877-PARAGARD1.  اتصلي بـ

2.  سيساعدِك أخصائيو توثيق المميزات في توكيد 
التغطية المتعلقة بخطتِك الفردية

عبر اإلنترنت:
Paragardbvsp.com 1.  قومي بزيارة

2.  أكملي استمارة توثيق المريض اإللكترونية 
وأرسليها

3.  اطلبي من مقدم الرعاية الصحية إرسال استمارة 
إحالة مريض

         •  بمجرد استالم االستمارتين، ستستلمين 
َّل يبين تغطيتِك التأمينية لـ  تقرير ُمفص

Paragard
         •  إذا كانت لديِك أي أسئلة أو احتجِت إلى 
المساعدة أثناء هذه العملية، اتصلي بـ 

1-877-PARAGARD
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PATIENT INFORMATION 

Paragard® ('par-uh-gahrd) 
(intrauterine copper contraceptive) 

Paragard does not protect against HIV infection (AIDS) or other 
sexually transmitted infections (STIs). 
Read this Patient Information carefully before you decide if Paragard is 
right for you. This information does not take the place of talking with 
your gynecologist or other healthcare provider who specializes in 
women’s health. If you have any questions about Paragard, ask your 
healthcare provider. You should also learn about other birth control 
methods to choose the one that is best for you. 
What is Paragard? 
• Paragard is a copper-releasing system that is placed in your uterus by 

your healthcare provider to prevent pregnancy for up to 10 years. 
• Paragard can be removed by your healthcare provider at any time. 
• Paragard does not contain any hormones.  
• Paragard can be used whether or not you have given birth to a child. 
Paragard is a small, flexible plastic “T” shaped intrauterine system with 
copper wrapped around the stem and placed on arms of the “T”. Two thin 
white threads are attached to the stem (lower end) of Paragard. The threads 
are the only part of Paragard you can feel when Paragard is in your uterus; 
however, unlike a tampon string, the threads do not extend outside of your 
body.  

 

What if I need birth control for more than 10 years? 
Paragard must be removed on or before 10 years from the date of 
insertion. Your healthcare provider can place a new Paragard during the 
same office visit if you choose to continue using Paragard. 
What if I want to stop using Paragard? 
Paragard is intended for use up to 10 years, but you can stop using 
Paragard at any time by asking your healthcare provider to remove it. 
You could become pregnant as soon as Paragard is removed; however, if 
you do not want to become pregnant you should use another method of 
birth control. Talk to your healthcare provider about the best birth control 
methods for you. 
What if I change my mind about birth control and want to become 
pregnant in less than 10 years? 
Your healthcare provider can remove Paragard at any time before the  
10 years after placement. You may become pregnant as soon as Paragard 
is removed.  
How does Paragard work? 
Paragard works by preventing sperm from reaching the egg, preventing 
sperm from fertilizing the egg, or possibly preventing attachment 
(implantation) in the uterus. Paragard does not stop your ovaries from 
making an egg (ovulating) each month. 
How well does Paragard work for contraception?  
The following chart shows the chance of getting pregnant for women 
who use different methods of birth control. Each box on the chart 
contains a list of birth control methods that are similar in effectiveness. 

The most effective methods are at the top of the chart. The box on the 
bottom of the chart shows the chance of getting pregnant for women 
who do not use birth control and are trying to get pregnant. 
Paragard, an intrauterine system (IUS), is in the box at the top of the 
chart. 

 

Who might use Paragard? 
You might choose Paragard if you: 
• want long-term birth control that provides a low chance of getting 

pregnant (less than 1 in 100) 
• want birth control that works continuously for up to 10 years 
• want birth control that is reversible 
• want a birth control method that you do not need to take daily 
• are willing to use a birth control method that is inserted in the uterus 
• want birth control that does not contain hormones 
Do not use Paragard if you: 
• are or might be pregnant  
• have a condition of the uterus that changes the shape of the uterine 

cavity, such as large fibroid tumors  
• have an untreated pelvic infection called pelvic inflammatory disease 

(PID) now  
•  have had an infection in your uterus after a pregnancy or abortion in 

the past 3 months 
•  can get infections easily. For example, if you: 

• have problems with your immune system 
• have multiple sexual partners or your partner has multiple sexual 

partners 
• use or abuse intravenous drugs 

•  have or suspect you might have cancer of the uterus or cervix 
•  have unexplained bleeding from your vagina 
•  have an untreated lower genital infection now in your cervix 
•  have Wilson’s disease (a disorder in how the body handles copper) 
•  are allergic to copper, polyethylene, or barium sulfate 
•  have an intrauterine system in your uterus already 
Before having Paragard placed, tell your healthcare provider if you 
have: 
•  any of the conditions listed above 
•  slow heart beat (bradycardia) 
•  dizziness (syncope) 
•  seizures 
•  recently had a baby or if you are breastfeeding 
•  have AIDS, HIV, or any other sexually transmitted infection 
How is Paragard placed? 
Paragard is placed in your uterus during an in-office visit.  
First, your healthcare provider will examine your pelvis to find the exact 
position of your uterus. Your healthcare provider will then cleanse your 
vagina and cervix with an antiseptic solution and then, measure your 
uterus. Your healthcare provider will then slide a plastic tube containing 

Fewer than 1 
pregnancy per 100 
women in one year

Fewer pregnancies

More pregnancies

10-20 pregnancies 
per 100 women in 
one year

85 or more 
pregnancies per 100 
women in one year

• Implants 
• Injections 
• Intrauterine devices 
• Sterilization

• Birth control pills 
• Skin Patch 
• Vaginal rings with 
hormones

• Condoms 
• Diaphragm

• No sex during the 
most fertile days of 
the monthly cycle 

• Spermicide 
• Withdrawal

• No birth control

1.42”

1.26”

For illustrative 
purposes only. 
Not actual size.



Paragard into your uterus. The tube is removed, leaving Paragard inside 
your uterus. Two white threads will extend into your vagina. The threads 
are trimmed so they are just long enough for you to feel with your 
fingers when doing a self-check. As Paragard goes in, you may feel 
cramping or pinching. You may have some bleeding. Some women feel 
faint, nauseated, or dizzy for a few minutes afterwards. Your healthcare 
provider may ask you to lie down until you are feeling better, and to get 
up slowly. 

 

Should I check that Paragard is in place? 
Yes, you should check that Paragard is in proper position by feeling the 
threads. It is a good habit to do this 1 time a month. Your healthcare 
provider should teach you how to check that Paragard is in place. First, 
wash your hands with soap and water. You can check by reaching up to 
the top of your vagina with clean fingers to feel the 2 threads. Do not pull 
on the threads. 

 

If you feel changes in the length of the 2 threads, you cannot feel the 
threads, or you can feel any other part of Paragard other than the 
threads, Paragard may not be in the right position and may not prevent 
pregnancy. Use back-up birth control (such as condoms or spermicide) 
and ask your healthcare provider to check that Paragard is still in the 
right place. 
If Paragard is accidentally removed, you may be at risk of pregnancy, 
and should talk to a healthcare provider. 
How soon after placement of Paragard should I return to my 
healthcare provider? 
Call your healthcare provider if you have any questions or concerns (see 
“When should I call my healthcare provider?”). Otherwise you should 
return to your healthcare provider for a follow-up visit after your first 
menses after Paragard is placed to make sure that Paragard is in the 
right position.  
What if I become pregnant while using Paragard? 
Call your healthcare provider right away if you think you may be pregnant. 
If you get pregnant while using Paragard, you may have an ectopic 
pregnancy. This means the pregnancy is not in your uterus. Unusual 
vaginal bleeding or abdominal pain especially with missed periods may 
be a sign of ectopic pregnancy. 
Ectopic pregnancy is a medical emergency that often requires surgery. 
Ectopic pregnancy can cause internal bleeding, infertility and even death. 
There are also risks if you get pregnant while using Paragard and the 
pregnancy is in the uterus. Severe infection, miscarriage, premature 
delivery, and even death can occur with pregnancies that continue with 
an intrauterine device (IUD). Because of this, your healthcare provider 

may try to remove Paragard, even though removing it may cause a 
miscarriage. If Paragard cannot be removed, talk with your healthcare 
provider about the benefits and risks of continuing the pregnancy.  
If you continue your pregnancy see your healthcare provider regularly. Call 
your healthcare provider right away if you get flu-like symptoms, fever, 
chills, cramping, pain, bleeding, vaginal discharge, or fluid leaking from 
your vagina. These may be signs of infection. 
It is not known if Paragard can cause long-term effects on the fetus if it 
stays in place during a pregnancy. 
How will Paragard change my periods? 
Your period may become heavier and longer. You may also have frequent 
spotting between periods.  
Is it safe to breastfeed while using Paragard? 
You may use Paragard when you are breastfeeding. The risk of Paragard 
becoming attached to (embedded) or going through the wall of the 
uterus is increased if Paragard is placed while you are breastfeeding. 
Will Paragard interfere with sexual intercourse? 
You and your partner should not feel Paragard during intercourse. 
Paragard is placed in the uterus, not in the vagina. Sometimes your 
partner may feel the threads. If this occurs, or if you or your partner 
experience pain during sex, talk with your healthcare provider. 
Can I have an MRI with Paragard in place? 
Paragard can be safely scanned with MRI only under specific conditions. 
Before you have an MRI, tell your healthcare provider that you have 
Paragard, an intrauterine device (IUD), in place. 
Before you have a medical procedure using heat therapy tell your 
healthcare provider that you have Paragard in place.  
What are the possible side effects of Paragard? 
Paragard can cause serious side effects, including: 
•  ectopic pregnancy and intrauterine pregnancy risks: There are risks if 

you become pregnant while using Paragard (see “What if I become 
pregnant while using Paragard?”). 

•  life-threatening infection: Life-threatening infection can occur within 
the first few days after Paragard is placed. Call your healthcare 
provider immediately if you develop severe pain or fever shortly after 
Paragard is placed.  

•  pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis: Some IUS users 
get a serious pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or 
endometritis. PID and endometritis are usually sexually transmitted. You 
have a higher chance of getting PID and endometritis if you or your 
partner has sex with other partners. PID and endometritis can cause 
serious problems such as infertility, ectopic pregnancy, and pelvic pain 
that does not go away. PID and endometritis are usually treated with 
antibiotics. More serious cases of PID or endometritis may require 
surgery. A hysterectomy (removal of the uterus) is sometimes needed. 
In rare cases, infections that start as PID can even cause death.  

  Tell your healthcare provider right away if you have any of these signs 
of PID or endometritis: low abdominal (stomach area) or pelvic pain, 
pelvic tenderness, painful sex, unusual or bad smelling vaginal 
discharge, chills, long-lasting or heavy bleeding, fever, genital lesions 
or sores.  

•  embedment: Paragard may become attached to (embedded) the wall 
of the uterus. This may make it hard to remove Paragard. Surgery may 
sometimes be needed to remove Paragard. 

•  perforation: Paragard may go through the wall of the uterus. This is 
called perforation. If this occurs, Paragard may no longer prevent 
pregnancy. If perforation occurs, Paragard may move outside the 
uterus and cause internal scarring, infection, damage to other organs, 
pain, or infertility and you may need surgery to have Paragard 
removed. Excessive pain or vaginal bleeding during placement of 
Paragard, pain or bleeding that gets worse after placement, or not 
being able to feel the threads may happen with perforation. You are not 
protected from pregnancy if Paragard moves outside the wall of the 
uterus. The risk of perforation is increased in breastfeeding women. 
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•  expulsion: Paragard may partially or completely fall out of the uterus 
by itself. This is called expulsion. Expulsion occurs in about 2 out of 
100 women. Excessive pain, vaginal bleeding during placement of 
Paragard, pain that gets worse, bleeding after placement, or not being 
able to feel the threads may happen with expulsion. You are not 
protected from pregnancy if Paragard is expelled.  

•  changes in bleeding: You may have heavier and longer periods with 
spotting in between. Sometimes the bleeding is heavier than usual at 
first. Call your healthcare provider if the bleeding remains heavier or 
longer and spotting continues. 

•  reactions after placement or removal: Some women have had 
reactions such as dizziness (syncope), slowed heart rate (bradycardia), 
or seizures, immediately after Paragard was placed or removed. This 
happened especially in women who have had these conditions before. 

Common side effects of Paragard include: 
•  anemia (low red blood cell count)      •  expulsion (complete or partial) 
•  pain during sex                                    •  spotting 
•  prolonged periods                             •  painful periods 
•  vaginal irritation                                •  vaginal discharge 
•  backache                                           •  pain and cramping 
This is not a complete list of possible side effects with Paragard. For 
more information, ask your healthcare provider. Tell your healthcare 
provider about any side effect that bothers you or does not go away.  
Call your doctor for medical advice about side effects. You may report 
side effects to FDA at 1-800-FDA-1088. 

After Paragard has been placed, when should I call my healthcare 
provider? 
Call your healthcare provider if you have any concerns about Paragard. 
Be sure to call if you: 
• think you are pregnant 
• have pelvic pain or pain during sex 
• have unusual vaginal discharge or genital sores 

• have unexplained fever, flu-like symptoms or chills 
• might be exposed to sexually transmitted infections (STIs) 
• are concerned that Paragard may have been expelled (came out) 
• cannot feel Paragard’s threads or can feel the threads are much longer 
• can feel any other part of the Paragard besides the threads 
• become HIV positive or your partner becomes HIV positive 
• have severe, bleeding that lasts a long time, or bleeding that concerns 

you 
• miss a menstrual period 
General information about the safe and effective use of Paragard. 
Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those 
listed in a Patient Information leaflet. You can ask your healthcare 
provider for information about Paragard that is written for health 
professionals. 
Paragard and its components are not made with natural rubber latex. 
Paragard® is a registered trademark of CooperSurgical, Inc. The other 
brands listed are trademarks of their respective owners. 

 

Manufactured by: 
CooperSurgical, Inc. 
Trumbull, CT 06611 

P/N 1016806 

For more information, call CooperSurgical, Inc. at 1-877-727-2427. 
This Patient Information has been approved by the U.S. Food and Drug 
Administration                                                     Iss. 12/2019 ECR #2538 
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