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عضو هیات علمی داگشکده پرستاری
خالصه ایده
مامايی
غیر جراحی زگان
مقدمه :در رلیه مرارز جراحی
رحم در زگان دهاگه
درماگی بر ر ی سر يک
اعمال تشخیصی
رشیده شود .در
رحم بايد به سیله يک پن مناسب رفته
يا از بین بردن عوارض گاشی از پن تنارولوم
راستای راهش
راربرد
مامايی
بدداشتی زگان
موجود در مرارز درماگی
به
صحیح آن ،پژ هشهر بر آن شد ره اقدام به طراحی ،سات
رار یری پن گهددارگده سر يک گمايد.
ر ش رار :پن ابداعی گوعی پن تغییر شکل يافته  Babcockيا
قفل
دارای د اگحنای اگبر ماگند
بد ن دگداگه
Allis
شوگده در رأس می باشدره برای رفتن باف گرم سر يک در
د تعبیه شده اس  .با توجه به اينکه
گاحیه بین ساع ده
سوراخ تارجی سر يک روچک می باشد رأس پنسی ره داتل سوراخ
اگحنای آن رمتر از
قرار می یرد بايستی رد ،روچک تر
یرد .رأسی ره تارج
را می
رأسی باشد ره تارج سر يک
دارای اگحنای بیشتری
سر يک قرار می یرد بايد بزر تر
ايجاد تر ما
بد ن اعمال فشار
باشد ره بتواگد تیلی گرم
تارجی را به توبی گهه دارد .دسته اهرم در گاحیه
قسم
میاگی گزديک به رأس رمی دارای اگحنا به سم باال می باشد.
صرفه های اقتصادی ،پن
يافته ها :عال ه بر ارز آ ری
احتمال پار ی
گهددارگده موجب راهش درد ،تر ما ،توگريزی
باف گاحیه رحم ،راربری آسان ،افزايش میدان ديد
سر يک
راحتی در عمل های جراحی ،افزايش سرع عمل
ماما
پزشک
رارايی جراح می شود.
ابداعی در بسیاری از اعمال جراحی
یری :پن
گتیجه
منجر به
گهه داشتن سر يک
رفتن
معاينات زگان هنهام

پیشرف

علم زگان

امی در جد
ردد
راهش عوارض می
ارتقاء سالم زگان می باشد.
مامايی
مشخصات فنی طرح (ویژگيهای محصول):
گهددارگده سر يک در اعمال
به رار یری پن جديد رشنده
جراحی زگان ماگند (اگجام رورتاژ ،رفتن بیوبسی از آگد متر
غیر
)...
رحم
برتی از اعمال تشخیصی سر يک
رفتن گاحیه
یری آيودی در داتل رحم) با
جراحی(قرار
رشیدن آن بد ن ايجاد جراح  ،توگريزی يا
فوقاگی سر يک
رفتن
درد در گاحیه با فراهم آ ردن شرايط مناسب برای
ايجاد میدان ديد باز در اژن باعث افزايش
مطمئن سر يک
ماما در جای ذاری آيودی يا
رارايی پزشک
سرع عمل
با راربردهای بسیار می
گموگه یری يا اعمال جراحی شده
های تنارولوم رايج
تواگد به عنوان جايهزينی برای پن
استفاده ردد.

