
اين دستگاه با توليد جريان الكتريكي خفيف ضربان 
دار قابل كنترل توسط مادر باعث كاهش درد هنگام 

الكككتكر  د         4انقباض مي شود اين دستگاه داراي 
منتقل مي شود   بكا    است كه  ر ي كمر   دنبالچه  

فشار دادن دكمه كوچكي دستگاه توسط مادر فعكال  
شده   جريان الكتريكي بين الكتر دها راه مي افتكد  
مادر مي تواند شدت فركانس را بنا به خواسته خكود  
افزايش دهد   در بين انقباضات شدت آن را بكاهكد  
اين احساس مثل گزش درك                  مي شود     
باعث كاهش درد مي شود . هيچ خطري ندارد امكا     
گاهي مي تواند در ضربان قلب جنين تداخل ايجكاد  

  كند كه بايد قطع شود.

 رفلكسولوژي)طب فشاري( -7

در اين ر ش فشار نقطه اي باعث  ككاهكش درد         
پيشرفت زايمان مي شود نقطه اي  در يك  سكوم     
باالي كف پا   سپس ماساژ چرخشي قوزك داخلي پا  

 باعث آزاد سازي   تعادل انرژي در بدن مي شود.

همچنين فشار نقطه هوگو بين انگشت شكتكت         
اشاره دست باعث پيشرفت ليبر   كاهكش درد        
درمان مشكالت گوارشي             مي شود. نقطه اي    

انگشت زير كشك   4نيز در قسمت خارجي ساق پا 
زانو  جود دارد. كه ماساژ اين ناحيه  بكاعكث رفكع       

 خستگي   كاهش درد مي شود.

 

استفاده از اين ر ش ها به شما در جهت             

 كاهش درد زايمان كم  مي كند.
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 منبع : 

 راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي

ليفر-كتاب پرستاري مادران   نوزدان   

 Maternal  Health Careكتاب  

  77تاريخ بازنگري: پاييز 

0411تاريخ بازنگري بعدي:  پاييز   

انواع ر ش هاي كاهش درد زايمان)غير 

 دار يي(

 ) يژه آموزش مادران باردار(



 انواع ر ش هاي كاهش درد زايمان)غير دار يي(

 ر ش هاي غير دار يي:

انواع ر ش هاي كاهش درد زايمان  جود دارد كه          

جهت حفظ   آرامش   راحتي مادر   ايجاد               

احساس خوشايند از زايمان   ي  تجربه خوب           

استفاده مي شود .همچنين اين ر ش ها در              

بيماراني مثل فشارخون، ديس  كمر، ديابتي،          

IVFD           نوزاد مرده در شكم مادر( كه درد باعث(

 خامت حالشان   تشديد بيماري آنها مي شود           

 بسيار ارزشمند است.

 گرما   سرما درماني: -2

در اين ر ش از اشياء گرم)بطري آب گرم، حوله            

مرطوب   گرم( د ش آب گرم استفاده مي شود           

 گرما جريان خون 

منطقه را  زياد  مي كند   باعث آرامش    راحتي               
مي شود. در صورت سرما درماني از كيسه آب يخ             

 يا حوله خيس شده با آب سرد استفاده مي شود.

 حالت قرار گيري: -3

انواع حالت هاي قرارگيري خوابيده به پهلو ، نيمكه  

 نشسته،  

عمودي خم شده به جلو، چمباته، راه رفكتكن در     

فازي كه پيشرفت آهسته است  ضعيت نكيكمكه      

نشسته يا عمودي كم  به نز ل سر مي كند . در    

  ضعيت بد جنين حالت خم شده به جلو به  

 راه رفتن كم  كننده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفس صحيح   طبق الگوهاي آموزش          -4

داده شده در كالس هاي آمادگي براي            

 زايمان.

 رايحه درماني: -5

 

 

 

 

استفاده از رايحه هاي مورد عالقه مادر)عطر مورد            

عالقه( به آرامش و كاهش استرس و همچنين               

پيشرفت ليبر مي زند مخصوصًا روغنهاي تقطير شده         

اسطوقدوس ، بابونه ، گل سرخ  مريم گلي به صورت            

كمپرس خيس بر روي بدن، اسپري استشمام                

 استفاده مي شود.

 TENSاستفاده از دستگاه  -6

 

 

 


