Pessary silikonowe „Dr Arabin”
We współczesnej uroginekologii należy dążyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod
leczenia. Jedną z metod nieinwazyjnej terapii zachowawczej, cieszącą się dużym powodzeniem wśród
pacjentek, jest pessaroterapia. Oryginalne pessary „Dr Arabin” wykonane są z miękkiego silikonu, co
znacznie poprawia tolerancję i zmniejsza ryzyko powikłań. Powodzenie terapii z użyciem pessarów zależy od
ich prawidłowego dopasowania i zgodnego z zaleceniami stosowania przez pacjentki. Szeroko polecamy
pessaroterapię tylko w ciągu dnia: rano pacjentka zakłada pessar, wieczorem go wyjmuje. Zaletą jest brak
upławów i odleżyn.

Sklep: www.pessary.pl
Strona internetowa: www.pessary.info.pl, www.pessaroterapia.pl
Informacja o szkoleniach: www.uroginekologia.info.pl
Dla lekarzy możliwość zamówienia pakietu 6 lub 12 pessarów do przymierzania w promocyjnej cenie.

Pessary dla kobiet z nietrzymaniem moczu:

Pessar cewkowy (pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę cewki,
z aluminiowym rdzeniem)
– rozmiary: od 45 do 100 mm (przyrost co 5 mm)

Używany przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzymaniu moczu
- efekt ten uzyskuje się, gdy zgrubienie pessara podtrzymuje okolicę połączenia
pomiędzy pęcherzem a cewką moczową.

Pessary dla pacjentek z nietrzymaniem moczu
i z zaburzeniami statyki narządu płciowego:
Pessar cewkowy kołnierzowy (ze zgrubieniem na okolicę cewki)
– rozmiary: od 55 do 90 mm (przyrost co 5 mm)

Przydatny przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzymaniu moczu,
współwystępującym z obniżeniem ścian pochwy.
Pessar pierścieniowy (z aluminiowym rdzeniem)
– rozmiary: od 50 do 100 mm (przyrost co 5 mm)

Stosowany przy niezbyt nasilonych objawach wysiłkowego nietrzymania moczu
oraz małym lub miernym obniżeniu ścian pochwy poprzez efekt podtrzymania
okolicy podcewkowej.
Pessar pierścieniowy z możliwością odkształcania - Hodge
(z aluminiowym rdzeniem)

rozmiary: od 55 do 95 mm (przyrost co 5 mm)

–

Pessar ten można uformować do indywidualnych kształtów. Stosowany jest
w leczeniu nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego
w przypadku, gdy innych pessarów nie da się dopasować.

Pessary dla kobiet ze zwężeniem pochwy:

Expander pochwowy (do rozszerzenia pochwy)
•Bardzo mały - 20 mm
•Mały - 26 mm
•Średni - 30 mm
•Duży - 37 mm

Wykonany ze specjalnego, jest elastyczny i dlatego może być zakładany
bezboleśnie. Ekspandery pochwowe są wskazane u pacjentek z wadami
wrodzonymi lub jatrogennymi zwężeniami pochwy.
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Pessary silikonowe „Dr Arabin”
Pessary dla pacjentek z zaburzeniami statyki narządu płciowego:
Pessar kostkowy
– rozmiary: nr 0 – 25 mm, nr 1 – 29 mm, nr 2 - 32 mm, nr 3 - 37 mm, nr 4 - 41 mm, nr 5 – 45 mm

Najczęściej stosowany, przy różnych stopniach obniżenia pochwy i macicy.
Efekt podciśnienia pozwala na lepszą stabilność pessara. Także do rozluźnienia
zrostów i zwężeń pochwy oraz by leczyć kłopoty z oddawaniem moczu.
Dodatkowo przed operacjami likwidującymi wypadanie pochwy i/lub macicy wraz
z estrogenami dopochwowymi, aby poprawić krążenie tkankowe.
Pessar tandem
Jest wykonywany na specjalne zamówienie, jeżeli pochwa nie jest w stanie
utrzymać pojedynczego pessara. To połączone dwa pessary kostkowe, dla
pacjentak ze znacznym obniżeniem pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia).
Dodatkowo pessar tandem może być przydatny w przypadkach wysiłkowego
nietrzymania moczu: dolna kostka wspiera funkcję cewki moczowej.
Pessar grzybkowy
– rozmiary: od 50 do 90 mm (przyrost co 5 mm)

Używany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy wypadaniu pochwy i macicy
(3 lub 4 stopnia), tylko gdy inne pessary nie są skuteczne, ponieważ prowadzi do
osłabienia mięśni dna miednicy.

Pessar talerzowy
– rozmiary: od 55 do 95 mm (przyrost co 5 mm)

Zbudowany z miękkiego, elastycznego silikonu, dlatego może być z łatwością
zginany, zakładany i wyjmowany bez uczucia bólu. Stosowany jest do leczenia
niezbyt nasilonych postaci obniżeń przedniej ściany pochwy - podtrzymuje
zarówno uszkodzenie centralne, jak i boczne.
Pessar pierścieniowy gruby
– rozmiary: od 50 do 100 mm (przyrost co 5 mm)

Stosuje się zwykle u starszych pacjentek z niezbyt dużymi obniżeniami ścian
pochwy i miernego stopnia wypadaniem macicy bez nietrzymania moczu.

Pessary dla pacjentek w ciąży z niewydolnością szyjki macicy:
Pessar Cerclage
• średnica dolnego otworu - 65 lub 70 mm
• wysokość - 17 mm, 21 mm, 25 mm lub 30 mm
• średnica górnego otworu - 32 lub 35 mm
Najczęściej stosowane rozmiary: 65/21/32 i 65/21/35

Pessary firmy Dr Arabin były wykorzystane w kilku badaniach klinicznych.
Wyniki były przedstawione między innymi w czasopiśmie Lancet w
artykule pt.: "Cervical pessary in pregnant women with a short cervix
(PECEP): an open-label randomised controlled trial„.
Artykuł dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pessary.info.pl
NOWOŚĆ!

Nowy pessar cerclage Dr Arabin, wykonany ze specjalnego silikonu.
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