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Pessar cewkowy kołnierzowy - Dr. Arabin
 

Cena: 208,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Arabin

Opis produktu
 

Pessar cewkowy kołnierzowy – wskazany jest u Pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które może występować z obniżeniem
ścian pochwy i wydolną przeponą miednicy. Pessar cewkowy może zapobiegać popuszczaniu moczu. Efekt ten uzyskuje się, gdy
zgrubienie pessara podtrzymuje okolicę połączenia pomiędzy pęcherzem, a cewką moczową. Pessar cewkowy nie pozwala na
otwieranie się górnej części cewki moczowej, gdy wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej podczas kaszlu lub przy poruszaniu się.
Zgrubienie pessara może również zapobiegać przedostawaniu się niewielkich ilości moczu do cewki moczowej, co może dawać
korzystny efekt także w zakresie naglącego nietrzymania moczu lub mieszanego nietrzymania moczu: wysiłkowego i naglącego.

Dlaczego warto wybierać Pessary Dr. Arabin?
• Biokompatybilny silikon – pessary poddane testom na bezpieczeństwo dla organizmu Pacjentek oraz brak reakcji drażniących i
uczulających.
• Materiał wykonania – miękki, elastyczny silikon, ułatwiający sprawną obsługę z pessarem.
• Szeroki wybór rodzajów pessarów – możliwość doboru do konkretnego przypadku zaburzenia.
• Najszerszy wybór rozmiarów pessarów położniczych na rynku.
• Produkcja niemiecka.

 

Parametry

Rozmiar 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)

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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