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Tampony dla kobiet z nietrzymaniem moczu
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We współczesnej uroginekologii należy dążyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod 
leczenia zachowawczego. Jedną z nich jest stosowanie specjalnych, cieszących się dużym powodzeniem, 
wielorazowych tamponów. Zastosowanie specjalnego, elastycznego, delikatnego materiału medycznego PVA 
(polimeru winylowego) do wykonania tamponu daje chorej duży komfort stosowania. Używa się go 
wielorazowo - do kilkunastu aplikacji. Zaletą jest prosty sposób aplikacji i higiena tamponu. Po umyciu rąk 
wkłada się tampon do ciepłej wody i czeka, aż zrobi się miękki i elastyczny (zwykle na około 1 minutę), a 
następnie wyciska nadmiar wody. Chora umieszcza go w pochwie – dość płytko przy nietrzymaniu moczu, 
głęboko w obniżeniu narządu rodnego. Tampon wyjmuje się w pozycji kucznej pociągając za sznurek. 
Zakłada się go na maksymalnie 12 godzin, po tym czasie usuwa się go, myje i wygotowuje przez 3-5 minut. 

Strona internetowa: www.tampony.info
Informacja o szkoleniach: www.uroginekologia.info.pl

Sklep: www.pessary.pl

Wielorazowe tampony podpierające ze sznurkiem – w kształcie cylindra

Tampon dopochwowy w kształcie cylindra stosuje się do leczenia
wysiłkowego lub mieszanego (wysiłkowego i naglącego) nietrzymania moczu
oraz różnych stopni wypadania pochwy i macicy. Działa również w przypadku
trudności w oddawaniu moczu. Czasami jest skuteczny u chorych po
nieudanych operacjach, gdy zrosty w pochwie uniemożliwiają skuteczne
zastosowanie pessarów.
Dostępnych jest pięć rozmiarów tych tamponów, których wielkość dopasowuje
się na wizycie u ginekologa. Chora sama może również dobrać rozmiar
tamponu. W tym celu musi zakupić sobie zestaw startowy tamponów i sama
wypróbować odpowiedni rozmiar. Istnieją dwa rodzaje starterów tamponów
cylindrycznych Contam (zawierają tampony nr 1, 2, 3 oraz 3, 4, 5). W zależności
od szerokości pochwy wybiera się zestaw z mniejszymi lub większymi
tamponami i pacjentka sama testuje w domu, z którym tamponem czuje się
najlepiej.

Tampon Contam Mini                 55x20 mm                nr 1 
Tampon Contam Regular           55x23 mm                nr 2
Tampon Contam Extra                60x28 mm               nr 3
Tampon Contam Extra Plus       60x36 mm                nr 4
Tampon Contam Super Plus      60x42 mm                nr 5



Wielorazowe tampony podpierające ze sznurkiem – w kształcie kostki

Wielorazowe tampony kostkowe są skuteczne w leczeniu różnych
rodzajów zaburzeń statyki narządu rodnego i w przypadku trudności w
oddawaniu moczu. Stosowane również do leczenia nietrzymania moczu:
wysiłkowego lub mieszanego (wysiłkowego i naglącego). Mogą być
używane kobiet z nietypowym układem pochwy (zmiany anatomiczne po
wcześniejszych operacjach - zrosty, szersza i krótsza pochwa). Można
indywidualnie zmodyfikować ich kształt, ponieważ dostosowują się on do
budowy pochwy (w celu lepszego dopasowania można dowolnie obciąć
fragment tamponu). Delikatna struktura umożliwia zastosowanie ich
nawet w przypadku odleżyn.
Obecnie jest dostępnych 3 rozmiarów kostek. Na wizycie ginekologicznej
dopasowujemy rozmiar kostki i instruujemy chorą, jak jej używać. W razie
wątpliwości, czy dobraliśmy właściwy rozmiar albo jeśli pacjentka chce
sama dopasować wielkość kostki, można skorzystać ze starterów
tamponów - pakowanych po trzy kostki (nr 1, 2, 3).

Tampon Contam kostka 32x32 mm nr 1
Tampon Contam kostka 37x37 mm nr 2
Tampon Contam kostka 42x42 mm nr 3

Tampony dla pacjentek z zaburzeniami statyki narządu płciowego
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Wielorazowe tampony CONTAM stosowane do leczenia nietrzymania moczu i obniżenia narządu rodnego
oraz zaburzeń w oddawaniu moczu. Zalecanie jest stosowanie tamponów dopochwowych tylko wtedy, gdy
jest to potrzebne. U niektórych będzie to tylko podczas sportu lub tańca, u innych przez cały dzień. Mogą być
skuteczne u chorych po nieudanych operacjach, gdy zrosty w pochwie uniemożliwiają skuteczne
zastosowanie pessara. Mają one również zastosowanie tam, gdzie mięśnie dna miednicy źle funkcjonują, jest
szerokie wejście do pochwy albo zastarzałe pęknięcie krocza, a pessary cewkowe i cewkowe kołnierzowe nie
byłyby skuteczne. U młodych dziewcząt, które jeszcze nie rodziły, rozmiary tamponów będą mniejsze. U
kobiet po porodach zwykle stosuje się średnie lub duże rozmiary. Oprócz tamponów stosowanych w
uroginekologii istnieją tampony używane w proktologii m.in. do leczenia nietrzymania stolca.
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