
מחקר חדשני להתקן תוך-רחמי
למניעת דימום מוגבר לנשים מעל גיל 40!

האם את חווה 3 ימים או יותר של דימום ווסתי כבד בתקופת הווסת?  1

באופן כללי האם כמות הדימום מפריעה לך? 2
בכל אחד מימי הדימום הווסתי הכבדים יותר, האם את מכתימה את בגדיך ביום או בלילה;

או שהיית מכתימה אותם אם לא השתמשת בהגנה כפולה / לא החלפת בגדים במהלך היום\לילה?  3

במהלך ימי הדימום הווסתים הכבדים יותר, האם את חוששת להכתים את הכיסא, הספה וכו' ? 4
באופן כללי במהלך ימי הדימום הווסתיים, האם את נמנעת ככל האפשר מפעילויות,

טיולים או תכניות פנאי מכיוון שאת זקוקה להחליף הטמפון או הפד שלך לעתים קרובות?  5
אם ענית ”כן“ על 2 שאלות ויותר יתכן ואת סובלת מדימום ויסתי מוגבר.

שפרי את איכות החיים שלך ובואי להתייעץ איתנו על התאמת טיפול עם המומחים המובילים בארץ.

התקן חדשני כדורי לטיפול בדימום רחמי מוגבר המשחרר לחלל הרחם חומר 
מוכר ברפואה לצריבה של רירית הרחם העשירה בכלי דם.

?IUB SEAD™ מהו התקן ה

תהליך החדרת ההתקן קל ופשוט וזהה להחדרת התקן תוך רחמי למניעת 
הריון. פעולת החומר מוגבלת בזמן ולאחר 30 דקות ההתקן נשלף החוצה.

מחקר קודם שנערך בבולגריה, 
הראה הפחתה משמעותית 

בדימום הוויסתי בקרב המטופלות. 

הניסוי אינו מיועד לנשים המתכננות הריון עתידי. 

RED@oconmed.com :למידע כללי
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ליצירת קשר במרכזים בהם נערך הניסוי:
מייל טלפון   מתאמ/ת מחקר  חוקר/ת ראשי/ת  מרכז רפואי  

 Gyn-Endo@shamir.gov.il  08-9772512 גילה צבס   פרופ' נועם סמורז'יק  אסף הרופא (שמיר) 
nettab@ziv.gov.il  077-3631039 נטע בר    ד"ר ענבר בן שחר  זיו   

yanivo@bmc.gov.il  08-6745294 יניב עובדיה   ד"ר אחמט נמזוב  ברזילי   
 oshrib@assuta.co.il  072-3398431   - ד"ר אושרי בר אל  אסותא אשדוד 

MBuskila@poria.health.gov.il  04-6652760 מיטל בוסיקילה  ד"ר פבלו רוסו  פדה פוריה  
m_goldshmidt@rambam.health.gov.il  04-7771622 מריה גולדשמיט  פרופ' אמנון עמית   רמבם  

talma@wmc.gov.il   03-5028490 טל מנוצ'הרי   פרופ' רון שגיב  וולפסון  
avitaldi@clalit.org.il  09-7472277 אביטל דיאמנט  ד"ר רון שינמן  מאיר  

 alla.kap1@gmail.com  08-6400774 ד“ר אלה סאבן  פרופ' רלי הרשקוביץ  סורוקה   
 nogais@clalit.org.il קפלן          ד“ר יעל אבידן           נגה איש שלום                054-6588530 


