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    Ghiduri informare gravide 

           
 

NASTEREA VAGINALĂ INSTRUMENTALĂ 
VENTUZA KIWI ȘI FORCEPSUL 

 
 
 Nasterea vaginală instrumentală este un tip de naștere care implică utilizarea 
instrumentelor obstetricale (ventuza kiwi sau forcepsul). Aceste instrumente se folosesc 
atunci când apar complicații în timpul expulziei (când dilatația colului este maximă) și rolul lor 
este de te ajuta să naști înaintea apariției complicațiilor care pot afecta fătul. 
 Este foarte important să citești aceste informații înainte de travaliu, atunci când 
planifici împreună cu medicul obstetrician, nașterea pe cale vaginală. Medicul îți poate 
răspunde la consultația dinaintea nașterii la întrebări importante ce pot influența decizia ta. 
 
Rezumat 
 

• În România, aproximativ una din 14 gravide are nevoie de asistență instrumentală la 
naștere. 

• Nașterea instrumentală presupune utilizarea forcepsului sau a ventuzei obstetricale. 
Alegerea instrumentului depinde de fiecare situație în parte. 

• Marea majoritate a copiilor născuți cu aceste instrumente sunt născuți în condiții bune 
și nu au nicio problemă pe termen lung 

• Dacă ați avut în trecut o naștere instrumentală nu înseamnă că acest lucru se va repeta 
la nașterea următoare 

 
 
De ce este posibil să nasc cu ajutorul instrumentelor? 
Nașterea vaginală este un proces care uneori se poate complica. Cele mai frecvente motive 
sunt: 

• Apariția unor situații legate de starea de sănătate a copilului în timpul nașterii (care 
pot conduce la suferință fetală, dacă nu se intervine) 

• Expulzia nu progresează spontan în mod natural (fătul este blocat în pelvis și nu 
mai înaintează în ciuda efortului expulziv și al contracțiilor) 

• Dacă intervine oboseala sau efortul de împingere nu este corespunzător după un 
anumit interval de timp sau dacă din punct de vedere medical există o 
contraindicație în ceea ce privește efortul (anumite afecțiuni cardiace, 
oftalmologice, etc) 

 
Cât de frecvent este acest tip de naștere? 
 În România, în cadrul unui spital universitar de nivel 3, care susține nașterea pe cale 
vaginală, este raportată o incidență de aproximativ 7% (una din 14 gravide naște cu ajutorul 
instrumentelor obstetricale). În cazul gravidelor care au mai născut în trecut pe cale vaginală, 
această posibilitate este mult mai scăzută. 
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Pot să evit nașterea instrumentală? 
 În general, mecanismul nașterii depinde de anumite mecanisme naturale, reflexe care 
nu pot fi foarte mult influențate. Totuși, există anumite situații în care poți crește șansele de 
succes ale unei nașteri fără ajutorul instrumentelor. 
 Poziția corpului în momentul în care dilatația colului este completă (maximă) ar trebui 
să o includă și pe cea verticală (fie în picioare sau șezând) sau cea laterală. 
 Anestezia epidurală folosită pentru atenuarea durerilor asociate dilatației colului poate 
crește statistic șansele de a naște cu ajutorul instrumentelor, dar e mult mai puțin probabilă 
în cazul tehnicilor moderne de analgezie utilizate în prezent. 
 Șansele de a naște natural fără ajutorul instrumentelor obstetricale pot scădea daca nu 
începi să împingi imediat după deschiderea maximă a colului (dilatația completă). În acest 
sens poți primi indicații să aștepți să apară senzația de împingere sau să încerci să nu împingi 
o perioadă, în funcție de situația clinică existentă în acel moment. 
 
Ce este nașterea cu ajutorul ventuzei 
Kiwi?  
 Ventuza obstetricală Kiwi este un 
instrument compus dintr-un mâner, un 
cablu flexibil și o cupă de plastic care se 
aplică pe craniul fetal.  
 Cu ajutorul unei pompe incluse în 
mâner se realizează o presiune negativă la 
nivelul cupei. Medicul obstetrician îți va 
spune să împingi atunci când apare 
contracția și cu ajutorul forței de tracțiune 
te va ajuta să naști.  
 Această tracțiune se poate realiza pe 
parcursul mai multor contracții. 
 
 
Ce este nașterea cu ajutorul forcepsului? 
 Forcepsul este un instrument 
metalic cu suprafață netedă, cu mai multe 
curburi, compus din două linguri care se 
articuleaza și se aplică la nivelul capului 
fetal.  
 Forcepsul este astfel gândit încât să 
se muleze perfect pe capul fătului. După 
montare, vei fi rugată să împingi în 
momentul în care apare contracția și cu 
ajutorul forței de tracțiune medicul te va 
ajuta să naști. Acest lucru se poate 
întâmpla pe parcursul mai multor 
contracții. 
 
 



Informații gravide - Dr. Radu Botezatu - Obstetrica-Ginecologie, www.radubotezatu.ro 
Ghid tradus și adaptat după Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

 

3 

 
 
 
Voi putea alege între forceps și ventuza obstetricală? 
 Ventuza și forcepsul sunt ambele eficiente și sigure. Alegerea instrumentului potrivit 
depinde de mai mulți factori obstetricali care sunt evaluați de către medicul obstetrician în 
momentul în care se decide necesitatea nașterii. În consecință, alegerea instrumentului 
potrivit este la latitudinea medicului. Ai posibilitatea însă, să refuzi aplicația instrumentelor, 
situație în care poate fi necesară fie operația cezariană de urgență, fie prelungirea timpului 
expulziei cu creșterea implicită a riscurilor în funcție de motivul care a stat la baza deciziei de 
naștere. 
 Trebuie să ai în vedere că o operație cezariană de urgență poate fi o procedură extrem 
de periculoasă atât pentru tine cât și pentru făt în fazele avansate ale travaliului, atunci când 
nașterea instrumentală poate fi mult mai sigură. 
 În cazul în care vei ajunge în această situație, deciziile din acel moment pot fi foarte 
dificile și ele trebuiesc luate rapid. Astfel, este foarte important să discuți cu medicul 
obstetrician și să clarifici orice potențială neclaritate înainte de a intra în travaliu. 
 Având în vedere că orice travaliu se poate complica și poate necesita utilizarea 
instrumentelor obstetricale (forceps sau ventuză kiwi), iar în urma evaluării acestor informații 
ești sigură că nu dorești acest tip de naștere, există posibilitatea nașterii prin operație 
cezariana înainte de debutul travaliului. 
 
Ce se întâmplă în timpul nașterii cu forceps sau ventuză? 
 După ce veți fi informată despre situație și după ce vă dați acordul cu privire la 
procedură, medicul va face o examinare vaginală și abdominală pentru a verifica dacă 
nașterea vaginală se poate realiza în condiții de siguranță. De obicei se va introduce un tub în 
vezica urinară pentru a o goli. 
 Ulterior, se va realiza anestezia, în cazul în care analgezia epidurală nu este deja 
instalată. Anestezia locală se face injectând substanță anestezică la nivelul perineului. 
 În cazul nașterii instrumentale, este mult mai probabil să fie nevoie de incizia 
perineului (epiziotomie) pentru a mări spațiul necesar nașterii copilului. 
 
În ce situații nașterea instrumentală poate eșua? 
Nașterea vaginală instrumentală are șanse mai mari de eșec în următoarele situații: 

• ești supraponderală cu un index al masei corporale (IMC) > 30 
• ai înălțimea sub 1,6m 
• greutatea estimată a fătului este mai mare de 4kg 
• capul copilului este orientat în poziție occipito-posterioară (spate-în-spate), fața 

copilului privind spre partea anterioara a bazinului 
• capul copilului nu este coborât suficient la sfârșitul travaliului 

 
Ce înseamnă nașterea vaginală instrumentală pentru mine? 

• Este posibil să rămâi internată în spital mai mult decât se anticipa inițial. 
• Este normal ca după naștere să apară sângerarea vaginală (lohiile). După nașterea 

instrumentală, această sângerare poate fi mai abundentă. 
• Nașterea instrumentală poate predispune la rupturi vaginale mai grave cum ar fi 

laceratiile perineale de gradul 3 și 4 (vezi ghidul Lacerații perineale severe). Aceste 
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lacerații apar cu o frecvență de 3% în cazul nașterilor vaginale normale, 4% în cazul 
nașterii cu ventuză și 8-12% în cazul nașterilor cu ajutorul forcepsului. 

• Durerea este des întâlnită după acest tip de naștere. Vi se vor recomanda calmante în 
zilele imediat după naștere. 

• Există posibilitatea apariției dificultăților la urinat după naștere, mai ales dacă ați avut 
anestezie epidurală. În această situație există posibilitatea să aveți nevoie de cateter 
vezical imediat sau în zilele de după naștere. Este foarte important ca vezica urinară să 
se golească complet după naștere pentru a reduce riscul de complicații pe termen lung 
în ceea ce privește urinatul. Pierderea de urină este des întâlnită în ultima perioadă a 
sarcinii și după naștere. Aceste simptome se ameliorează de obicei în decurs de 4-6 
săptămâni după naștere. 

 
Ce înseamnă nașterea vaginală instrumentală pentru copilul meu? 

• În cea mai mare parte, copiii născuți cu ajutorul instrumentelor sunt bine și nu vor 
avea complicații pe termen lung 

• Ventuza kiwi poate cauza o umflatură la nivelul capului copilului care de obicei dispare 
în 24-48 ore. De asemenea, poate cauza o acumulare de sânge denumită 
cefalhematom. Acesta apare în 1-12% din cazuri și dispare în timp.  

• Forcepsul poate cauza frecvent urme pe fața fătului. Acestea dispar în 24-48 ore. Mici 
lacerații pe fată sau scalpul fetal sunt de asemenea obișnuite (1-10%) dar asemănător, 
se vindecă repede. 

• Extrem de rar (5-15 în 10,000 cazuri), ventuza sau forcepul pot cauza fracturi de craniu, 
traumă severă la nivelul feței sau sângerări cerebrale care pot necesita îngrijiri și 
investigații speciale. 

 
Ce se va întâmpla după ce voi pleca din spital? 

• Cele mai multe paciente se recuperează foarte bine după nașterea vaginală asistată. 
Oricum ar fi nașterea, inclusiv cea instrumentală, poți experimenta anumite dureri la 
nivelul perineului. Firele de sutură și edemul pot produce durere atunci când urinezi 
sau ai scaun. De obicei, medicamente simple pentru atenuarea durerii au efect foarte 
bun: ibuprofen și paracetamol, în caz ca nu ai alergii și nu îți sunt contraindicate. 

• Poți începe să ai contact sexual atunci când te vei simți pregătită să faci acest lucru. În 
general la 4-6 săptămâni de la naștere. 

• Uneori, experiența nașterii poate fi traumatică la nivel psihologic. Acest fenomen este 
numit depresie post-partum. Aceasta trebuie recunoscută și tratată, uneori cu ajutorul 
familiei. Dacă simți că intervine anxietatea, o stare emoțională alterata discuta cu 
medicul tău. 

 
Va fi nevoie de naștere instrumentală și la nașterea urmatoare? 

• În general, nu. Aproximativ 9 din 10 paciente care au avut o naștere instrumentală 
anterior, vor reuși să nască vaginal fără asistență instrumentală la nașterea ulterioară. 

 


