C SAFE - Uterine Safety Scalpel

سواالت متداول
سوال  :1چرا باید از  C-Safeاستفاده کنیم؟
پاسخ C-Safe :نه تنها از ایجاد زخمهای زایمانی در جنین در حین برش رحمی در عمل سزارین جلوگیری
میکند ،بلکه از بروز عوارض بعدی حقوقی و عاطفی که در اثر آسیبهای جنینی در حین سزارین است
نیز جلوگیری به عمل میآورد و بدین ترتیب نقش مهمی را در مناسبات اجتماعی ایفا میکند.
 C-Safeاز سال  2012به سرعت جایگاه خود را بین جراحان دنیا باز کرده است و بیش از هزاران
سزارین موفق با این وسیله در سراسر دنیا انجام شده است .این وسیله هم اکنون مورد توجه بسیاری
از انجمنهای مخالف آسیبهای جنینی حین سزارین میباشد.
سوال  :2با وجود دستکشهای جراحی لغزنده ،چگونه میتوان بدون لغزش  C-Safeدر دست با آن کار
کرد؟
پاسخ :دستهی  C-Safeبا طراحی ارگونومیک و مضرس به طور کامل با دستکشهای جراحی تطابق
دارد .وجود شیارهای موجود در دو طرف دستهی  ،C-Safeباعث میشود این وسیله کامال محکم در
دست جراح به طور ثابت در طول سزارین ثابت بماند.
سوال  :3سایز تیغهی  C-Safeچند میباشد؟
پاسخ C-Safe :شامل یک تیغهی جراحی استنلس استیل سایز  23#میباشد که توسط دستهای با
طراحی ارگونومیک از جنس رزین مدیکال گرید احاطه شده است.
سوال  :4آیا می شود از  C-Safeبیش از یک بار استفاده نمود؟
پاسخ :به هیچ عنوان نمیتوان از  C-Safeبیش از یکبار در عملهای سزارین استفاده نمود.

زایمان به روش سزارین ،خصوصا در موارد اورژانسی ،میتواند چالشهایی را به دنبال داشته
باشد .در این میان یکی از پر خطرترین چالشهای پیشرو آسیبزدن به اندام جنین در حین
برش رحم میباشد .بهترین و امنترین راهحل برای جلوگیری از این خطر استفاده از C-Safe
برای برش رحم در سزارین میباشد.
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 C-Safeبهترین راهحل برای تمام جراحان برتر دنیا در حین سزارین میباشد.
 +ریسک ایجاد پارگی و زخم در جنین به صفر میرسد.
 +باالترین میزان امنیت در حین کار با این وسیله وجود دارد.
 +بهترین برش با کمترین میزان آسیب به رحم در سریعترین زمان اتفاق میافتد.
 +بهترین طراحی برای تسلط کافی جراح در حین برش رحمی در عمل سزارین

www.tasnimbehboud.com

 +نوک انتهایی (دیستال) محافظ تیغه در  C-Safeاین اطمینان را به جراح میدهد تا به صورت
بالنت وارد پایینترین سگمنت رحم در زمان شروع برش ،در عمل سزارین شود.
 +تیغهی محافظت شده که دور از سر جنین برش را در رحم ایجاد میکند و بنابراین از هرگونه
شکاف و برش در سر و اندام جنین جلوگیری میشود.

چگونه از  C-Safeاستفاده کنیم؟

زمان آن رسیده است که از آسیب به جنین در حین سزارین به طور کامل جلوگیری شود.

اسکالپل  C-Safeرا به طور مورب داخل رحم برده و سپس دسته ی آن را به صورت افقی در دستان خود نگهدارید.

 +طراحی ارگونومیک و مضرس دستهی  C-Safeاین اطمینان را به جراح میدهد تا تحت هر
شرایطی در حین عمل جراحی این وسیله را به طور محکم در دستان خود حفظ کرده و تسلط کافی
داشته باشد.

تیغهی محافظت شده توسط نوک دیستال که در باال به آن اشاره شد.
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بــرای ورود بــه صــورت بالنت بــدون هیچگونه
آســیب به نوزاد با زاویهی مورب وارد ســگمنت
تحتانی رحم شوید.

نوک انتهایی (دیستال) محافظ تیغه که در باال به آن اشاره شد.

دستهی ارگونومیک و مضرس که در باال به آن اشاره شد.

 C-Safeریسک ایجاد پارگی و آسیب به جنین را که در استفاده از اسکالپلهای سنتی حین عمل
سزارین ممکن است به وجود بیاید به صفر رسانده و باالترین میزان امنیت را برای مادر ،جنین
و جراح به وجود میآورد.

اسکالپل جراحی ایمن C-Safe

اسکالپل جراحی سنتی

 .01از نــوک انتهایــی (دیســتال)
محافظ تیغه برای ورود به دیواره رحم
استفاده کنید .برای ورود به دیوارهی
رحم زاویــه ورود نــوک  C-Safeرا با
توجه به ضخامت دیواره تنظیم کنید.

نکات مهم

به گونهای طراحی شده است که در حین عمل
سزارین حافظی برای نوزاد میباشد.

بالفاصلــه دســتهی  C-Safeرا محکــم در حالت
افقــی نگه دارید و به دور از هرگونه آســیب به
نوزاد برش را آغاز نمایید.

نوزاد در معرض خط زخم حین عمل ســزارین
میباشد.

 .02بالفاصلــه پس از ورود C-Safe
بــه دیوارهی رحم ،دســته را محکم در
حالــت افقی نگه داریــد ،بدین ترتیب
نوک  C-Safeکمی رو به باال به ســمت
دیوارهی داخلی رحم در مسیر درست
برش قرار می گیرد.

 .03زمانی که در داخل کاویتی رحمی
وارد شــدید بــرش را در طول مســیر
عرضی ادامه دهید.

 +با توجه به ضخامت دیوارهی رحم برای ورود به کاویتی رحم ممکن است نیاز به ایجاد یک یا چند راه توسط
نوک انتهایی  C-Safeدر شروع برش داشته باشیم.
 +باال نگه داشتن نوک  C-Safeدر هنگام برش و ایجاد زاویهی مناسب برش ریسک آسیب به اجزای زیرین
مانند پردهی آمنیوتیک یا طناب نافی را به صفر میرساند.

