
NovaSure Endometrial Ablation سیستم

G Y N A E C O L O G I C   S O L U T I O N S

سریع ...
• زمان درمان فقط 90 ثانیه 

• ریکاورى کوتاه مدت ( بیماران در عرض 24-48 ساعت به فعالیت هاى روزانه برمى گردند)
ایمن ...

• تست اتوماتیک پرفوراسیون رحمى
• پایان اتوماتیک پروسه درمان در مقاومت بافتى مناسب

• قابل استفاده با بى حسى موضعى همراه با یا بدون تزریق وریدى مسکن
ساده ...

• عدم نیاز به درمان قبلى اندومتر
• قابل انجام در هر زمان از سیکل قاعدگى

• استفاده ساده براى متخصص زنان
موفق ...

• %98 موفقیت در کاهش میزان خونریزى به مدت 5 سال
• %97 اجتناب از هیسترکتومى در مدت 5 سال 

• %96 کنترل موفق خونریزى در زنان داراى فیبروئیدهاى زیر مخاطى
• %97 عدم تجربه درد بیماران در طول پروسه و پس از آن

• %97 بیماران پیشنهاد این روش درمانى به زنان دیگر
• %93 رضایت بیماران

درمان منوراژى بدون نیاز به هیسترکتومى• %75 قطع کامل خونریزى قاعدگى (آمنوره)

 NovaSure® Impedance Controlled
Endometrial Ablation: 

• بدون نیاز به هورمون درمانى
• انجام درمان در زمان تقریبى 90 ثانیه

• بدون نیاز به بیهـوشى و قابل استفاده با بى حسى موضعـى
 (IV sedation)با یا بدون تزریق وریدى مسکن  

• آزمایش تست اطمینان از یکپارچگى رحم قبل از انجام درمان
• کنترل کل پروسه توسط دستگاه با توجه به مقاومت بافتى

تاکنون بیش از سه میلیون نفر در دنیا با Novasure درمان شده اند.



EA Device Ablation energy
source

Bipolar RF Energy 90 seconds 4.2 minutes No No Yes,  2 cm No
desiccates and coagulates 
the endometrium and
the underlying superficial
myometrium

Saline heated to 87ºC within 8 minutes 27.4 minutes Yes Yes No Yes
an intrauterine balloon

Saline heated to 90ºC 10 minutes 26.4 minutes Yes Yes No Yes
directly touching
myometrium

Why is NovaSure Endometrial Ablation System the Market Leader in the UK? 48%
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:Novasure Endometrial Ablation ویژگى هاى منحصر به فرد سیستم

• درمان مناسب و اختصاصى براى هر بیمار با توجه  به سایز رحم 
• داراى تست ایمنى جهت ارزیابى یکپارچگى حفره رحم قبل از پروسه درمانى

• انتقال انرژى از پیش تعیین شده و کنترل شده، مختص سایز حفره رحم هر بیمار
• داراى سیستم انحصارى انتقال رطوبت که:

- ارتباط بین اندومتر و الکترود را ایجاد و حفظ مى کند.
- باعث افزایش تبخیر و خروج ایمن بافت اندمتر و بقایاى آن مى شود.

ablation کنترل امپدانس جهت تعیین اتوماتیک عمق بافت الزم براى •
- ضمن تبخیر بافتى، مقاومت به انرژى RF افزایش مى یابد تا زمانیکه امپـدانس بافت به پنجاهـم

مى رسد.
- در این نقطه (تقریبا پس از 90 ثانیه) سیستم کنترل کننده، انتقال انرژى را بطور اتوماتیک قطع

مى کند.
• قطع اتوماتیک تابش RF بعد از 2 دقیقه

• داراى تاییدیه FDA امریکا 
• با بیش از 18 سال سابقه همراه با مقاالت و مطالعات بالینى

Electrode array براى خروج راحت تر 
جمع مى شود و الیه رحمى که تا سطح میومتر 
سوپرفاشیال خشک شده است، باقى مى ماند.

Electrode array باز شده و با شکـل 
حفره رحم هر بیمار منطبق مى شود.

با استفاده از مقادیر کم CO2 یکپارچه بودن 
حفره رحم ارزیابى مى شود.

انرژى دو قطبى RF تا زمان تخریب کامل 
(تقریبا 90 ثانیه) منتقل مى شود.

Novasure تنها سیستم Endometrial Ablation است که با الکتـرود مثلثـى
شکل براى انطباق کامل با حفره رحم با کنترل دقیق عمق بافت  طراحى شده است.

اندیکاسیون
پروسه Novasure به منظور خارج کردن الیه اندومتر رحمى زنان در دوره پیش از یائسگى(Premenopausal) مبتال به منوراژى ناشى از 

علل خوش خیم، که تمایل به بچه دار شدن ندارند، استفاده مى شود.

کنتراندیکاسیون ها 
• زنان باردار یا زنانى که تمایل دارند در آینده باردار شوند (باردارى پس از تخریب الیه رحمى براى مادر و جنین خطرناك است).

• کارسینوماى اندومتر مشکوك یا تشخیص داده شده و یا ضایعات پیش بدخیمى
• وضعیت آناتومیک یا پاتولوژیکى که ممکن است باعث ضعف میومتر شود (مانند سابقه قبلى برش کالسیک سزارین یا میومکتومى ترنس مورال). 
• طول حفره رحم کمتر از 4 سانتى متر (حداقل طول Electrod array 4 سانتى متر است، انجام پروسه درمان در حفره رحمى کوچکتر باعث 

آسیب گرمایى به کانال اندوسرویکس مى شود)
• عرض حفره رحم کمتر از 2/5 سانتى متر که به وسیله Disposable Device Width Dial تعیین مى شود.

(PID) عفونت لگنى فعال •
• وجود عفونت ادرارى یا ژنیتال فعال در زمان درمان 

• وجود IUD در رحم

: Novasure پروسه

نتایج موفق و گزینه   Novasure سیستم 
درمانى دلخواه زنان را به آن ها مى دهد...

حد  تا  خونریزى  میزان  کاهش  در  اثربخشى  میزان 
طبیعى یا کمتر (درصد)

اولویت درمانى براى منوراژى از نظر بیماران
(N-550)

بیماران مورد نظر سنجى با خونریزى شدید(درصد)

Advanced Technology, Preferred Treatment.

NovaSure Technology Delivers Automated, 
Precisely Controlled Ablation

:NovaSure موارد مصرف و منع مصرف

نماى هیستروسکوپى رحم

 Novasure بعد از انجام Novasure قبل از انجام
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