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 شرح روش 

، ٔغشی ٚریذٞا ٚ ٞا اس ؽزیاٖ ایىظ اؽعٝتصٛیزتزداری تا 

 یه رً٘ در ایٗ رٚػ.٘أیذٜ ٔی ؽٛد آ٘ضیٌٛزافی ٔغشی

تّٙذ ٚ ٘اسن تٝ  حاخة تٝ عزٚق خٛ٘ی اس طزیك یه ِِٛٝ

ٞای خٛ٘ی خٛد را تٟتز   تا ري تشریك ٔی ؽٛد٘اْ واتتز

عپظ یه عزی اؽعٝ . ٖددر اؽعٝ ایىظ ٘ؾاٖ دٜ

 .ٔی ؽٛد ٌزفتٝ  ؽٕاایىظ اس ٔغش

 
 دالیل انجام 

 ٔا٘ٙذ ٔغذٚد ی تزای پیذا وزدٖ ٔؾىالتاس ایٗ رٚػ 

 .اعتفادٜ ٔی ؽٛدٞای خٛ٘ی ؽٕا  دٖ ٚ یا ٘ؾت در ريػ

 عوارض احتمالی 

 :اس عٛارض احتٕاِی ایٗ رٚػ ٔی تٛاٖ تٝ ٔٛارد سیز اؽارٜ وزد

 لزٔشی ٚ تٛرْ در ٔحُ ٚرٚد واتتز 

 ِختٝ خٖٛ در ٔحُ ٚرٚد واتتز 

 تٛرْ ٚ عزدی دعت ٚ پا 

 اقدامات قبل از انجام این روش 

  چیشی آ٘ضیٌٛزافی ٔغشی عاعت لثُ اس10 تا 8تٝ ٔذت  

.  ، حتی آب٘خٛریذ ٚ٘ٙٛؽیذ

  ٔعَٕٛ ٞای دارٚٔصزفدر ٔٛرد پشؽه ٔعاِح تا 

پشؽىاخاسٜ ٔصزف دارٚ را تٝ ؽٕا اٌز . خٛدٔؾٛرت وٙیذ

.  فادٜ وٙیذ، آٖ را تٟٙا تا یه خزعٝ وٛچه آب اعتداد

 د، ٚ یا اٌز ؽٕا یه یاٌز تٝ یذ یا صذف حغاعیت دار

د، ای ٚاوٙؼ آِزصیه تٝ رً٘ وٙتزاعت در ٌذؽتٝ داؽتٝ

 .تٝ پشؽه خٛد اطالع دٞیذ

 َتٛدٜ ایذ، تٝ پشؽه  درٔاٖ آعٓ تحتاٌز ؽٕا تا تٝ حا 

 .یا تیٓ درٔاٖ تٍٛییذ

  درصٛرت تارداری، احتٕاَ تارداری ٚ یا درصٛرتی وٝ در

دٚراٖ ؽیزدٞی ٞغتیذ تٝ پشؽه یا تىٙغیٗ ٔزتٛطٝ 

 .اطالع دٞیذ

 

  اس ؽٕا خٛاعتٝ ٔی ؽٛد وٝ ِثاط تیٕارعتاٖ تپٛؽیذ

ٚوّیٝ خٛاٞزات، اؽیاء، د٘ذاٖ ٔصٙٛعی ٚ ٚعایُ فّشی 

 ٕٔىٗ اعت آراْ تخؼ .ٔا٘ٙذ وّیپظ ٔٛ را خارج وٙیذ

 دلیمٝ لثُ اس آسٖٔٛ تٝ ؽٕا 45 تا 30خفیف در حذٚد 

  تاٖ رااس ؽٕا خٛاعتٝ خٛاٞذ ؽذ تا ٔثا٘ٝ. دادٜ ؽٛد

 .  أضا وٙیذ٘أٝؽٕا تایذ یه فزْ رضایت.  وٙیذتخّیٝ

 ٔعایٙٝ تخت  تز رٚی  وٝ ؽٕاتىٙغیٗ وٕه خٛاٞذ وزد

ٞای خٛد را در دٚ طزف   دعتلزار ٌیزیذ در حاِی وٝ

ٝ ایذخٛد   .ٌذاؽت

 روش انجام 

  ٝٞایی وٝ فؾار خٖٛ ، ضزتاٖ لّة ٚ دعتٍاٜ ؽٕا ت

 را وٙتزَ  ؽٕا در طَٛ آسٖٔٛ خٖٛٔیشاٖ اوغیضٖ

آٖ واتتز تٝ تذٖ اس  وٝ ٔحّی. دیٔتصُ ٔی ؽٛٔی وٙٙذ، 

وٙٙذٜ   ضذعفٛ٘ی ٔادٜتا اِىُ ٚ، ؽٕا ٚارد خٛاٞذ ؽذ

تزای وٙٙذٜ ٔٛضعی  حظ عپظ یه تی. تٕیش ٔی ؽٛد

.  آٖ ٔٙطمٝ اس تذٖ ؽٕاتشریك خٛاٞذ ؽذ ؽذٖحظ تی

.   وٙیذؽٕا ٕٔىٗ اعت عٛسػ ٔختصزی احغاط

 یه عزخزي در راٖ، ٌزدٖ ٚ یا دعت یذرتزػ وٛچه 

  اتتذا عزخزي راٖ اعتفادٜ  ؽٛد،اساٌز. خٛاٞذ ؽذایداد 

عیٓ ، پظ اسآٖ. وؾاِٝ راٖ ؽٕا تزاؽیذٜ خٛاٞذ ؽذ

،  عپظ. ٔی ؽٛد عزٚقٚاردرإٞٙا ٚارد ؽذٜ ٚ تا دلت 

 پیؼ  عیٓ رإٞٙا داخُ عزخزيرٚیِِٛٝ واتتز 

، تٝ حفزٜ  ؽزیاٖ اصّیاس طزیكواتتز تا دلت . ٔی رٚد

تصٛیزتزداری .  ٔی رٚدعٕت چپ لّة پیؼتاالیی 

 واتتز در خای  تزای اطٕیٙاٖ اس ایٙىٝاؽعٝ ایىظتٛعط 

.  خٛاٞذ ؽذ لزار ٌزفتٝ،ا٘داْ ٔٙاعة
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 ؽٕا ٕٔىٗ اعت . ، رً٘ وٙتزاعت تشریك ٔی ؽٛدعپظ

ٕ٘ه  ای ؽثیٝ طعٓ ٚ ٔشٜ ، تزافزٚختٍیا ٚ احغاط ٌزْ

 داؽتٝ  یا احغاط تٟٛع تزای چٙذ دلیمٝ،یا فّش در دٞاٖ

درصٛرت تزٚس عالئٓ .ایٗ احغاعات طثیعی اعت. تاؽیذ

ٚ یا تىٙغیٗ  ٞا تٝ پشؽه ٔعاِح ٚ یا عایز ٚاوٙؼفٛق 

در ایٗ سٔاٖ عزی تصاٚیز اؽعٝ ایىظ . ٌشارػ دٞیذ

 .ٌزفتٝ ٚ ثثت ٔی ؽٛد

  ؽٕا ٕٔىٗ اعت تیؼ اس یه تشریك رً٘ وٙتزاعت در

پظ اس ا٘داْ تغت، واتتز . وٙیذطَٛ آسٖٔٛ را دریافت 

تزای خٌّٛیزی اس خٛ٘زیشی تٝ ٔذت .  خٛاٞذ ؽذخارج

پظ اس تٛلف . رٚی ٔحُ تزػ را فؾار دٞیذ دلیمٝ 15

 تزػ لزار دادٜ ٔحُخٛ٘زیشی، پا٘غٕاٖ ضخیٓ در

، وٝ اتاق تٟثٛدی ٔٙتمُ ٔی ٌزدیذؽٕا تٝ . خٛاٞذ ؽذ

.  ٔی وٙٙذتزرعی را  ؽٕا ٚضعیتدر آٖ پزعتاراٖ 
 

 اقدامات پس از انجام این روش 

  عاعتپظ اس آسٖٔٛ در رختخٛاب 6ؽٕا تایذ در حذٚد 

را  تزػ ٔحُتزایدٌّٛیزی اس خٛ٘زیشی، تایذ.د٘یتٕا

. ٍ٘ٝ داریذتی حزوت وٟٕٕىٗ اعت تاخایی

تزایٕثاَ،اٌزؽزیاٖ رإ٘ٛرد اعتفادٜ لزار ٌزفت، ؽٕا تایذ 

.   صاف ٍ٘ٝ داریذ خٛد را پای

 تزػ ٔحُپا٘غٕاٖ ٚعالئٓ حیاتی ،عطحٟٛؽیاری

 دلیمٝ در 15ٞز عالئٓ حیاتی . اغّة تزرعی ٔی ؽٛدؽٕا

 دلیمٝ،ٚ در ٟ٘ایت یه تار در30عاعت اِٚٛ عپظ ٞز 

تٛعط پزعتار  عاعت 4 تٝ ٔذت  ٚ ٔدٕٛعا عاعتٞز

 .تزرعی ٔی ؽٛد

  ٝتزای ؽٕا ٌفتٝ خٛاٞذ ؽذ وٝ ٔمذار سیادی ٔایعات ت

اٌز ؽٕا لادر . تذ٘تا٘ثٙٛؽیذاسخزٚخٕادٜ رٍ٘ی 

 اس طزیمیىخطرا،ٔایعات یذتٟٙٛؽیذ٘ٙیغت

 . دریافت خٛاٞیذ وزد)(IVٚریذی

 

 در چه شرایطی به پسشک مراجعه نمایید؟ 

 یا پزعتار را داؽتیذ، تٟپشؽهاٌز ٞز یه اس ٔٛارد سیز 

 :اطالع دٞیذ

   خٛ٘زیشی، وثٛدی، لزٔشی ٚ یا ٌزٔا در ٔحُ تزػ

   اس دعت دادٖ حظ در ٔحُ تزػ

   تغییزات در تیٙایی ٚ یا اس دعت دادٖ تیٙایی

 حغی، عٛسٖ عٛسٖ ؽذٖ یا ضعف در صٛرت، تاسٚ یا  تی

پا  

   ٔؾىُ در تّع

   ٔؾىُ در صحثت وزدٖ یا درن

   عزدرٌٕی ٘اٌٟا٘ی

 تٍٙی ٘فظ، عزٌیدٝ، درد  ٔا٘ٙذٚاوٙؼ ٞای آِزصیه 

 ،یا خارػلفغٝ عیٙٝ، ضزتاٖ لّة عزیع، تؾٍٙی ؽذیذ 

   ٖاؽىاَ در ادرار وزد

 

 

 


