
انجام ICSI یا IVF    چند مرحله دارد  

                یکى از آن ها عمل پانکچر یا تخمک گیرى است                        

این مرحله پس از رشد تخمک ها با هورمون درمانى انجام شدنى است

در این عمل معموالً به برش جراحى نیاز نیست

و تخمک گیرى از طریق دیوارة واژن با هدایت سونوگرافى و به

.وسیلۀ سوزن انجام مى شود

در این روش با سوراخ کردن دیوارة 

فولیکول ها، محتواى آن ها که تخمک و مایع فولیکولى است، خارج

مى شود
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عمل پانکچر چیست؟

راهنماى عمل پانکچر



یک هفته قبل و دو هفته بعد از تخمک کشى مقاربت

ممنوع است، بخصوص در مواردى که تعیین جنسیت

 جنین انجام مى شود

شما 36   ساعت بعد از تزریق اچ سى جى، عمل

             پانکچر (تخمک کشى) خواهید داشت

               در صورتى که داروهاى قلبى، فشار خون و تیرویید استفاده 

 مى کنید، استفاده از آن ها را مطابق معمول ادامه دهید

                             در صورت ابتال به دیابت دستورات الزم را کسب نمایید                      

وز قبل از عمل شام سبک میل کنید و از ساعت 12   شب تا

زمان عمل کامال ناشتا باشید 

 

 

اقدامات الزم بعد از عمل در صورتآمادگى قبل از پانکچر
عدم انتقال جنین

                                     

 

 

      

 

 

مصرف داروها را طبق دستورات پزشک انجام دهید

 تمام روش هاى پزشکى با برخى از ریسک ها همراه است

اما چگونه این خطرات به شما اعمال مى شود نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود 

درصورت بروز تهوع داروى ضد تهوع استفاده نمایید

درصورت بروز تهوع واستفراغ شدید، درد شدید

 زیر شکم  ورم شکم یا کاهش ادرار بالفاصله

با پزشک خود تماس بگیرید 

اقدامات الزم بعد از عمل در صورت
 انتقال 

تا 3 ساعت قبل از انتقال مثانه را خالى نمایید

عمل انتقال

جنین باید با مثانه ى نیمه پر انجام شود

جهت انتقال جنین نیاز نیست ناشتا باشید

شب قبل از مراجعه جهت انتقال جنین دوش بگیرید

تا زمان تجویز پزشک مقاربت ممنوع مى باشد


