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 زایمان با فورسپس یا وکیوم 

 زایمان با وسایل کمکی

شود( به زمانی اشاره دارد که برای به دنیا آوردن طفل،  زایمان با وسایل کمکی )که با نام زایمان با ابزار نیز شناخته می

 شود.از فورسپس )انبر جراحی( یا از یک کاپ ساکشن ونتوز به کار گرفته می

خطر است و فقط در صورت ضرورت برای شما و طفلتان از آن به کار گرفته  فورسپس، بیاستفاده از وانتوز و 

 زایمان با وسایل کمکی در زنانی که قبالً والدت عادی خود به خودی داشتند، کمتر مروج است. شود.می

 افتد؟ در طول زایمان به کمک ونتوز یا فورسپس چه اتفاقی می 

قبل از  باره دالیل زایمان با وسایل کمکی، انتخاب ابزار و نحوه انجام آن با شما گپ بزند.تان باید درداکتر زنان یا قابله

 انجام این عمل، باید رضایت شما اخذ شود. 

 برای کسب معلومات بیشتر درباره رضایت به انجام این عمل، از قابله یا داکتر خود سوال بپرسید.

باشید، معموالً از یک دوای بیحسی موضعی برای بیحس کردن واژن و پوست اگر از بیحسی اپیدورال استفاده نکرده 

 شود.بین واژن و مقعد )پرینیوم( استفاده می

اگر داکتر زنان شما هر گونه نگرانی داشته باشد، ممکن است به یک اتاق عملیات منتقل شوید تا در صورت نیاز تحت  

 عملیات سزارین قرار بگیرید. 

هر گونه پارگی یا برش با بخیه   ی بازتر کردن دهانه واژن، یک برش )اپیزیوتومی( الزم شود.احتمال دارد که برا

تان  تان بگذارند و شریک زندگیبسته به شرایط، ممکن است بتوانند طفلتان را بعد از والدت روی بطن شود.ترمیم می

 نیز همچنان بتواند در صورت تمایل، بند ناف طفل را ببرد.

 ونتوز 

یک کاپ پالستیکی نرم یا سفت یا یک کاپ   شود.)کاپ وکیوم( به وسیله ساکشن یا مکش، به سر طفلتان وصل میونتوز 

 گیرد. این کاپ محکم روی سر طفل قرار می شود.فلزی به وسیله یک لوله به یک دستگاه ساکشن وصل می

 ِکشد تا طفلتان را به دنیا بیاورد. ا می ها و با کمک زور زدن، داکتر زنان یا قابله به آرامی آن ردر طول انقباض

هفتگی رخ دهد، در این   ۳۶اگر به زایمان با وسایل کمکی نیاز داشته باشید و زایمان شما در سن حاملگی کمتر از 

دلیل آن این است که سر طفلتان در این زمان از   شود که به جای ونتوز از فورسپس استفاده شود. صورت توصیه می

 تر است و شانس ایجاد آسیب به سر طفل با فورسپس کمتر است. حاملگی، نرم

 فورسپس 

فورسپس شکلی خمیده دارد تا دور سر  رسد.ای است که شبیه یک قاشق یا انبر به نظر میفروسپس ابزار فلزی ساده 

به هم وصل   هاشکل آن در قسمت دستهگیرد و دو سر انبریفورسپس با دقت دور سر طفلتان قرار می طفل قرار گیرد.

 اند.شده
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 ِکشد تا طفلتان را به دنیا بیاورد. ها و با کمک زور زدن شما، داکتر زنان به آرامی آن را می در طول انقباض

اند تا طفل برای به دنیا آمدن بچرخد و در وضعیت بعضی از آنها به طور ویژه طراحی شده انواع فورسپس وجود دارد.

فلتان در حالت صورت به سمت باال )وضعیت پس سری خلفی( یا صورت به سمت پهلو  مناسب قرار گیرد، مثالً وقتی ط

 )پس سر جانبی( قرار دارد. 

 چرا ممکن است به ونتوز یا فورسپس ضرورت داشته باشم؟ 

شود. ممکن است در موارد زیر، زایمان با وسایل کمکی الزم زایمان با وسایل کمکی انجام می  ۱زایمان،  ۸از هر 

 باشد:

در صورتی که به شما توصیه شده به خاطر یک مشکل صحی )مثل فشار خون بسیار بلند(، سعی نکنید زور  •

 بزنید تا طفل بیرون بیاید 

 هایی وجود داشته باشد.در صورتی که درباره ضربان قلب طفلتان نگرانی •

 در صورتی که طفلتان در یک وضعیت نامناسب قرار داشته باشد. •

 طفلتان خسته شده و این نگرانی وجود دارد که شاید تحت فشار و دیسترس قرار گرفته است.در صورتی که  •

تواند از سر طفلتان در فورسپس می –آورید در صورتی که یک طفل نارس را از طریق والدت عادی به دنیا می •

 برابر پرینیوم شما محافظت کند

بعد از زایمان، ممکن است برای کاهش   ز زایمان حضور دارد.داکتر اطفال معموالً برای بررسی وضعیت طفلتان بعد ا

 خطر عفونت، از طریق سرم به شما آنتی بیوتیک زرق گردد. 

 خطرات زایمان با ونتوز یا فورسپس چیست؟

هایی ایمن برای به دنیا آوردن طفل است اما خطراتی وجود دارد که باید درباره آن  استفاده از ونتوز و فورسپس، روش

 ا گپ بزنیم. با شم

 پارگی یا اپیزیوتومی واژن 

 شود. های قابل جذب ترمیم میاین پارگی با بخیه

 واژن ۴یا درجه  ۳پارگی درجه 

یا درجه   ۳احتمال پارگی واژن شامل پارگی عضله یا دیواره مقعد یا رکتوم بیشتر است. این پارگی به پارگی درجه 

 معروف است.۴

 ین قرار است: شانس این نوع پارگی در افراد بد

 شودزن دچار این مشکل می ۳زنی که والدت عادی دارد،   ۱۰۰از هر  •

 شودزن دچار این مشکل می ۴زنی که والدت با کمک ونتوز دارد،  ۱۰۰از هر  •

 شود زن دچار این مشکل می ۸زنی که والدت به کمک فورسپس دارد،  ۱۰۰از هر  •

 



NHS Forceps or Vacuum Delivery – Dari  3 

 افزایش خطر لختگی خون 

توانید تا جایی که می یابد.وسایل کمکی، احتمال تشکیل شدن لخته خون در رگ پاها یا لگن افزایش میبعد از زایمان با 

 بعد از والدت حرکت کنید تا از این مشکل جلوگیری کنید. 

همچنین ممکن است به شما توصیه شود جوراب ضدلختگی بپوشید و هپارین زرق کنید که احتمال لخته شدن خون را  

 دهد.کاهش می

 ناتوانی در کنترول ادرار 

در زایمان با کمک ونتوز یا   ناتوانی در کنترول ادرار )نشت کردن ادرار( بعد از والدت، امری غیرعادی نیست.

هایی درباره برای کمک به جلوگیری از این مشکل، باید امکان فیزیوتراپی از جمله توصیه تر است.فورسپس شایع

 ائه شود.های مربوط به لگن.به شما ارورزش

 ناتوانی در کنترول مدفوع 

ناتوانی در کنترول مدفوع )خروج غیرارادی باد یا مدفوع( ممکن است بعد از زایمان رخ دهد، به ویژه اگر دچار پارگی 

ها در زایمان با وسایل کمکی بیشتر است، شانس ناتوانی  از آن جایی که شانس این پارگی شده باشید. ۴یا درجه   3درجه 

 یابد.ل مدفوع نیز افزایش میدر کنترو

 کند؟آیا خطری طفل را تهدید می

  کند عبارت است از:خطراتی که طفلتان را تهدید می

 رودساعت از بین می  ۴۸که معموالً ظرف   –باقی ماندن جای کاپ ونتوز روی سر طفل  •

طفل در طول زایمان با  ۱۲تا  ۱طفل، در حدود   ۱۰۰این کبودی از هر  –کبودی روی سر طفل )سفالوهماتوما(  •

 روداین کبودی جایی برای نگرانی ندارد و در طول زمان از بین می –دهد کمک ونتوز رخ می

 رودساعت از بین می  ۴۸که معموالً ظرف  -باقی ماندن جای فورسپس روی صورت طفل  •

در طول زایمان با طفل  ۱طفل، در   ۱۰این مساله از هر  –های کوچک روی صورت یا پوست سر طفل بریدگی •

 یابد دهد و خیلی زود بهبود میوسایل کمکی رخ می

 رودشود و ظرف چند روز از بین میکه به عنوان زردی شناخته می –های طفل زرد شدن پوست و چشم •

 بعد از زایمان 

 شما را تخلیه کند.ساعت به یک لوله کوچک )سوند یا کاتتر( نیاز خواهید داشت تا مثانه  ۲۴گاهی اوقات حداکثر تا 

تان کامالً از  حسی در مثانهحس شده باشید، احتمال نیاز به سوند بیشتر است زیرا ممکن است اثر بیاگر با اپیدورال بی

  بین نرفته باشد و ندانید که چه زمانی پر شده است.

بیشتری در اختیار ( درباره زایمان با وسایل کمکی، معلومات RCOGکالج سلطنتی متخصصان نسایی و والدی )

های مکتوب زنانی است که درباره تجربه زایمان طبیعی از جمله دارای ویدئوها و مصاحبه  healthtalk.orgدارد.

 زنند.زایمان با کمک فورسپس و ونتوز گپ می

 NHS - NHS (www.nhs.uk)معلومات اخذ شده از  وب سایت 


