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Pessar kostkowy perforowany - Dr. Arabin
 

Cena: 185,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Arabin

Opis produktu
 

Pessar kostkowy perforowany z guzikiem – stosowany przy różnych stopniach obniżenia pochwy i macicy. Efekt podciśnienia pozwala
na lepszą stabilność pessara. Pessar stosowany także do rozluźnienia zrostów i zwężeń pochwy oraz by leczyć kłopoty z oddawaniem
moczu. Dodatkowo może być stosowany przed operacjami likwidującymi wypadanie pochwy i/lub macicy, wraz z estrogenami
podawanymi dopochwowo, aby poprawić krążenie tkankowe. Przydatny w badaniu urodynamicznym w celu repozycji obniżonego
narządu rodnego.

Do korekcji wypadania zwykle stosuje się mniejsze rozmiary. W przypadku zwężonej pochwy najczęściej wskazane są większe pessary.
U Pacjentki z izolowanym wypadaniem macicy mały pessar będzie zakładany do górnej (dalszej) części pochwy. W przypadku
dodatkowo występującego wypadania pęcherza i jelita większy pessar powinien być umiejscowiony mniej więcej w środku.

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.

 

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 25mm (0,00 pln), 29mm (0,00 pln), 32mm (0,00 pln), 37mm (0,00 pln), 41mm (0,00 pln), 45
mm (0,00 pln)
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