
رهایی از خونریزی های شدید رحمی 
درمان موفق، رضایت بیماران

آگاهی از اینکه راه حل ساده، مطمئن و موثری برای درمان خونریزی های 
شدید دوران قاعدگی وجود دارد، فقط ٩٠  ثانیه طول می کشد و شما 
کنید. گفتگو  خود  پزشک  با  زمینه  این  در  که  کند  می  ترغیب  را 

گفتگویی که می تواند زندگی شما را تغییر دهد...



 

درمان های هورمونی فقط در نیمی از افراد، مفید واقع می شود. در 
بقیه موارد، پزشک ناگزیر به انجام عمل هیسترکتومی (در آوردن رحم) 
است. در بیمارانی که تمایل به حفظ رحم دارند، NOVASURE روش 
انجام  به صورت سرپایی  که  است  درمان جایگزین هیسترکتومی 
بیهوشی  به  نیازی  و  است  ساده  و  سریع  درمان  فرایند  شود،  می 
عمومی ندارد. بیماران در عرض ١ تا ٢ روز  می توانند کار و فعالیت های 

روزانه را از سر بگیرند.

تاییدیه  دارای   Hologic کمپانی  محصول   NovaSure سیستم 
سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) است.

درمان  برای  روش  این  کاربرد  زمینه  در  بسیاری  بالینی  مطالعات 
منوراژی انجام شده است که نتایج آن ها حاکی از موارد زیر است:

در ٩٧٪ خانم ها خونریزی به مقادیر طبیعی یا کمتر رسیده است.
٩٧٪ بیماران بعد از درمان، دردی تجربه نکردند.

٩٣٪ بیماران از نتایج درمان راضی بودند.
٩٧٪ بیماران بیان کردند این روش درمان را به دوستان پیشنهاد 

می کنند.

پروسه Novasure جهت درمان منوراژی در خانم هایی که تمایل 
دارند در آینده باردار شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد.

آیا می دانید از هر پنج زن، یک نفر به مشکل خونریزی های شدید 
رحمی مبتال است؟

 NOVASURE اگر شما هم یکی از این افراد هستید، بیماری شما با
قابل درمان است.

١ -   آیا احساس می کنید خونریزی شدید، هر ماه شما را گرفتار می کند؟
٢ - آیا بدلیل خونریزی شدید، نگران اتفاقات ناخوشایندی در دوران 

قاعدگی هستید؟
٣ - آیا بدلیل خونریزی شدید ماهانه، کار، فرصت فعالیت های 
اجتماعی و همراهی با دوستان و خانواده را از دست می دهید؟

با  بایستی  باشد،  مثبت  سواالت  این  از  هریک  به  شما  پاسخ  اگر 
پزشک خود در مورد NovaSure صحبت کنید.

منوراژی واژه ای است که برای خونریزی های شدید و طوالنی دوران 
قاعدگی به کار می رود. اگرچه بسیاری از خانم ها با این مشکل مواجه 
هستند، تنها ٣٦ درصد آن ها با پزشک خود در این مورد مشورت می کنند.

روش  سال٢٠٠٧  در  آمریکا  مامایی  و  زنان  متخصصان  انجمن 
برای منوراژی معرفی  اول  را درمان قدم   NovaSure از  استفاده 

کرد.

خستگی  و  حالی  بی  مانند  جسمی  عالیم  بروز  باعث  منوراژی 
مفرط، کم خونی، سردرد و تهوع و عالیم روحی مانند افسردگی، 
و  کار  بر  این معضل  نفس می شود.  به  اعتماد  عدم  و  اضطراب 

فعالیت های اجتماعی افراد نیز تاثیر سو دارد.


