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Dr Herbich - Pessar grzybkowy cienki - jałowy
 

Cena: 179,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herbich Michael

Opis produktu
 

Przy pomocy pessara grzybkowego leczy się pacjentki z wypadaniem pochwy i/lub macicy, u których inne pessary nie są w stanie
utrzymać nacisku. Wypadanie pochwy i macicy stanowią dla pacjentki oraz lekarza prowadzącego problem większy aniżeli obniżenie
pochwy i macicy. Przed założeniem pessara należy przeprowadzić repozycję wypadłych organów. W takim wypadku lekarz musi zwrócić
uwagę na zawartość worka przepuklinowego. Jeżeli poza macicą znajdują się w worku przepuklinowym także inne trzewia, należy
wprowadzić je z powrotem ostrożnie do jamy brzusznej przy pomocy obu rąk. Pessar grzybkowy zakłada się częścią płaską ku macicy,
natomiast część wystająca – trzon pessara powinien się znajdować w przedsionku pochwy - może być podtrzymywany przez bieliznę,
co zwiększa stabilizację pessara.

Po włożeniu pessara, pacjentka i lekarz powinni sprawdzić, czy pessar trzyma się odpowiednio. W tym celu pacjentka powinna, na
początku w pozycji leżącej, zakasłać albo naciskać (przeć). Podobnie można sprawdzić, czy pessar się trzyma, poprzez poruszanie
trzonem pessara. Zaleca się poinformowanie pacjentki o roli trzonu pessara i pozwolenie jej na samodzielne wyczucie go jeszcze na
fotelu ginekologicznym. Jeżeli pacjentka po założeniu pessara odczuwa poprawę, powinna się jeszcze krótko, w celu sprawdzenia,
poruszać (chodzenie, przysiady). Jeżeli pessar nie powoduje żadnych uciążliwości i trzyma się należycie, oznacza to, że dobrano pessar
o odpowiedniej wielkości. Pessar ten nie może być dobrany za duży lub jako "pasujący idealnie", gdyż po 2 - 3 tygodniach przez to, że
macica nie wypada, dochodzi do wzmocnienia i zmniejszenia się przepony moczowo-płciowej, na skutek czego pessar staje się
względnie za duży i uciska tkanki, dając szybko odleżyny i stany zapalne. Jeżeli zaistnieje taki przypadek to pessar należy wymienić na
mniejszy.

Wprowadzenie pessara ułatwia posmarowanie go warstwą kremu. Powinno się stosować naprzemiennie kremy zawierające estrogeny i
kremy zawierające kwas hialuronowy. Ze względu na dużą powierzchnię pessara dla osiągnięcia odpowiedniej śliskości powierzchni
konieczna jest dość znaczna ilość kremu, dlatego też zalecamy stosowanie kremów o zmniejszonej zawartości estrogenów. Estrogen
dba ponadto o lepsze ukrwienie tkanek oraz tworzenie się flory bakteryjnej, nabłonka i tkanek. Należy przy tym zważać na
przeciwwskazania dla zastosowania kremów estrogenowych (np.: guzy powodowane estrogenami). Wyjmowanie pessara do pielęgnacji
i ponowne zakładanie, może następować przez samą pacjentkę lub lekarza. Przy trudnościach z wyjęciem pessara (na skutek
powstałego podciśnienia) należy wprowadzić palec wskazujący za podstawę pessara (kapelusz), przez co dostanie się powietrze i
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równolegle chwycić za trzon pessara i delikatnym ruchem przekręcać w jedną stronę, a następnie wyjąć. Pessar może być wyjmowany
codziennie lub raz w tygodniu przez samą pacjentkę lub przez lekarza co 4 tygodnie. Jeżeli pessar wyjmuje się co 4 tygodnie, raz w
tygodniu należy wprowadzić do pochwy krem estrogenowy lub globulki estrogenowe. Częste wyjmowanie pessara w połączeniu z
miejscową terapią estrogenową oraz płukaniem pochwy(środkami do higieny intymnej o działaniu przeciwzapalnym i
przeciwgrzybicznym) i myciem pessara zapobiega takim komplikacjom jak np. infekcje, krwawienia a nawet owrzodzenia wywołane
uciskiem. Jeżeli pessar jest założony przez dłuższy czas(tygodnie), może dojść najpierw do zaczerwienienia, w dalszym czasie do
dolegliwości wywołanych naciskiem pessara na błonę śluzową pochwy. W wyniku tego może rozpocząć się w dolnej części pochwy
proces zaniku błony. W takich przypadkach należy zastosować mniejszy rozmiar pessara grzybkowego lub zupełnie inny model pessara.

Uwaga: Pessar może być stosowany tylko przez jedną pacjentkę!

Pessar co 4 tygodnie wyjąć w celu sprawdzenia ścian pochwy, a następnie po wymyciu załozyć u tej samej pacjentki wg uznania lekarza
prowadzącego w sposób gwarantujący zasady higieny.

Wymiary: średnica od 50 do 90 mm (co 5 mm)

 

Parametry

Rozmiar 50 mm (0,00 pln), 55 mm (0,00 pln), 60 mm (0,00 pln), 65 mm (0,00 pln), 70 mm (0,00 pln),
75 mm (0,00 pln), 80 mm (0,00 pln), 85 mm (0,00 pln), 90 mm (0,00 pln)
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