
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Dr Herbich - Pessar pierścieniowy gruby - jałowy
 

Cena: 155,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herbich Michael

Opis produktu
 

Pessar pierścieniowy stosowany jest przy obniżeniu pochwy i macicy. Zakładany jest też przy nizbyt nasilonych objawach wysiłkowego
nietrzymania moczu oraz wg odkrycia Dr Herbicha w poporodowych zespołach bólowych miednicy mniejszej. Bardzo często zespół
bólowy miednicy mniejszej jest błędnie rozpoznawany i leczony jako przewlekłe zapalenie przydatków (towarzyszy temu brak odchyleń
w wynikach laboratoryjnych), zapalenie wyrostka robaczkowego lub jest interpretowany jako rwa kulszowa lub nieokreślone bóle odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Rozpoznać ten zespół można w następujący sposób: Wywiad - bóle w trakcie stosunków, bóle w podbrzuszu
przy obciążeniu. Klinicznie - nie zawsze znacznego stopnia obniżenie narządów rodnych. W badaniu ginekologicznym - po uciśnięciu
tarczy części pochwowej szyjki macicy pacjentka odczuwa "ten ból". Po założeniu pessara pierścieniowego grubego, (który nie może być
ani za duży ani za mały) dochodzi do ustabilizowania narządu rodnego i dolegliwości całkowicie ustępują lub ulegają znacznemu
zmniejszeniu. Przy nasilonych objawach, gdy wszystkie metody zachowawcze zawodzą, usunięcie macicy (najlepiej przez pochwę)
uwalnia pacjentkę od dolegliwości.

Pessar pierścieniowy gruby (z doświadczenia dr Herbicha) można stosować po odpowiednim dobraniu u pacjentek gdzie po porodzie
doszło do znacznego obniżenia pochwy i macicy z / bez objawów zespołu bólowego. Dodatkowo pacjentka powinna wykonywać
ćwiczenia wzmacniające mięśnie miednicy małej.

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 100 mm (co 5 mm)

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Parametry

Rozmiar 100 mm (0,00 pln), 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),
95 mm (0,00 pln)
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