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توصیه هاي الزم پیش از عکس برداری رنگي رحم:
-  پیش از گرفتن عکس مطمئن شوید که به عفونت رحمي 

مبتال نیستید. برای اطمینان، با پزشک خود مشورت کنید.
- در زمان عکس برداري، از باردار نبودن خود مطمئن شوید.

دورۀ  پایان  از  بعد  برداري،  عکس  براي  زمان  بهترین   -
قاعدگی و پیش از تخمک گذاري است و از روز پاک شدن 
مقاربت  رنگي،  انجام عکس  تا  قاعدگی(  دورۀ  یافتن  )پایان 

نداشته باشید.
- استحمام و اصالح ناحیۀ تناسلي الزامي است.

- توصیه می شود معده پیش از انجام عکس برداری خالی 
نباشد، بنابراین، یک آبمیوۀ شیرین با خود همراه داشته باشید.

عکس  مادۀ  خروج  علت  به  بهداشتي  نوار  داشتن  همراه   -
برداري بعد از گرفتن عکس، الزامي است.

-  آزیترومایسین به عنوان آنتي بیوتیک مناسب، باید طبق 
دستور مصرف شود: 2 روز پیش از عکس برداري 2 عدد و 

سپس روزي 1 عدد،  تا 4 روز. 
شیاف  عدد  یک  است  بهتر  مرکز،  به  مراجعه  از  پیش   -
مصرف  درد  کاهش  برای  مقعدی(،  صورت  )به  دیکلوفناک 

شود.
- در صورت همراه داشتن شيء فلزي آن را خارج کنید.

  

- روز دوم يا سوم قاعدگي برای گرفتن نوبت 
عکس رنگی، بین ساعت های 8 صبح تا 14 

عصر، با داخلی 210 تماس بگیريد.

مراحل انجام کار:
- بیمار بر روي تخت مخصوص عکس برداري )فلوروسکوپي( 
از  است.  زنان  معاینۀ  تخت  مشابه  تخت  این  گیرد.  مي  قرار 
رحم  دهانۀ  تا  شود  مي  استفاده  اسپکولوم  نام  به  ای  وسیله 
مشهود باشد. سپس لوله ای نازک در داخل دهانۀ رحم قرار 

مي گیرد.
- اسپکولوم خارج می شود و بیمار در وضعیت راحت قرار مي 
گیرد. از طریق لوله، ماده حاجب وارد رحم مي شود. زماني که 
این لولۀ نازک، داخل رحم قرار مي گیرد و مادۀ حاجب تزریق 
مي شود، ممکن است قدري احساس درد و انقباض در قسمت 
زیر شکم وجود داشته باشد که شبیه دردهاي زمان قاعدگي 

و البته گذرا است.
هاي  لوله  بودن  بسته  یا  باز  رادیولوژیست،  حالت،  این  در   -

رحمي را ارزیابي مي کند.
- عکس برداري از رحم حدود 30 دقیقه طول مي کشد.
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درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
كلينيك جراحي محدود، آزمايشگاه، راديولوژي و سونوگرافي
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توصيه های الزم قبل از انجام 
عکس رنگی رحم

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن 
 سينا با كلينيك هاي:

* كلينيك درمان ناباروري
* كلينيك درمان سقط مكرر

* كلينيك درمان هاي جايگزين )اهدا(
* كلينيك سالمت مادر، جنين ، نوزاد

* كلينيك سالمت جنسي
* كلينيك اندومتريوز

* كلينيك پستان
PCO كلينيك *

پاتولوژي، سيتوژنتيك و ژنتيك  - آزمايشگاه تشخيص طبی و 
مولكولی درخدمت عموم مردم مي باشد.

خدمات و ويژگي هاي مركز:
- كليه درمان های ناباروری زنان و مردان  

- درمانهای تخصصی سقط مكرر 
- اهدای گامت، جنين، رحم جايگزين 

داخلی،  روانپزشكی،  شناسی،  )جنين  تخصصی  های  مشاوره   -
غدد، عفونی، تغذيه و ...( 

- آزمايشگاه های تخصصی آندرولوژی، ژنتيك سلولی و مولكولی، 
پاتولوژی، تشخيص  طبی، ايمونولوژی و فلوسيتومتری    

- CVS، PND، PGD، تعيين جنسيت جنين
- انجماد تخمك، بانك اسپرم و تخمك، انجماد بافت تخمدان 

و بيضه
- اتوپسی جنين 

از راه تماس جنسی  - تشخيص و درمان عفونت های منتقله 
)STI(

- تشخيص و كنترل عفونت های تبخالی )هرپس ويروسها(
- ارائه مشاوره و درمان تخصصی بيماريها و مشكالت جنسی 

- تشخيص و درمان طبی و جراحی بيماری اندومتريوز
- ارائه مشاوره و تشخيص بيماريهای ژنتيكی و معلوليت ها 
قبل از ازدواج، بارداری و دوران نوزادی و كنترل بارداريهای 

پرخطر
- غربالگری، تشخيص و درمان بيماريهای پستان

كيستيك  پلی  تخمدان  تخصصی سندرم  های  درمان  و  تشخيص   -
عوارض  شناسايی  و  غربالگری  ميانسالی،  تا  نوجوانی  از   )PCOS(

احتمالی اين سندرم و درمان اين عوارض
عناوين بروشورهاي دانستنی هاي باروري و ناباروري:

- الپاراسكوپی، سونوگرافی، هيستروسكوپی، هيستروسالپنگوگرافی 
 )D/C( كورتاژ تشخيصی ،PCT -

- آناليز منی S/A، بانك اسپرم 
- بيوپسی بيضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزيابی اختالل 

جنسی
 DNA بانك ،PND ،و انتخاب جنسيت  PGD ،كاريوتايپ -

 IVIG سركالژ، تزريق -
- واريكوسل و واريكوسلكتومی، اركيوپكسی، هيدروسلكتومی 

آزمايشگاهی  IUI ،IVF ،ICSI، هچينگ  - تحريك تخمك گذاری، 
جنين 

- پره ناتولوژی )سـونوگرافی، داپلر، بيوفيزيكال پروفــايل، آمنيوسنتز، 
CVS و كوردوسنتز( 
- اهدا گامت و جنين 

- بررسی عوامل مهم عفونی در زوجين نابارور 
- راهنمای درمان بيماران سقط مكرر 

- و... 

بروشور پيش رو به منظور ارتقاء آگاهي شما تهيه شده است. 
جهت كسب اطالعات بيشتر براي درمان و رفع مشكل خود با 

پزشك متخصص مركز درمان ابن سينا مشورت نمائيد.
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