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Wlewnik PCV do lewatywy i irygacji Hydroterapia KOMFORT
SANITY - 2l
 

Cena: 52,50 pln

Opis słownikowy

Producent Albert

Opis produktu
 

Wlewnik z wytrzymałego materiału PCV SANITY przeznaczony do wykonywania irygacji pochwy lub lewatywy doodbytniczej. W
zależności od potrzeby należy zastosować odpowiednią końcówkę; do irygacji pochwy dłuższa, do lewatywy krótsza końcówka.

Wskazania do stosowania:
- profilaktycznie jako wspomaganie procesów oczyszczania organizmu
- przed zabiegami chirurgicznymi lub jako przygotowanie do badania jelita grubego
- nawracające infekcje, obniżenie odporności
- zaburzenia układu limfatycznego, obrzęki
- przewlekłe stany zapalne
- dysfunkcje okrężnicy
- choroby stawów
- bóle głowy i nawracające migreny
- astma, alergie
- nadwaga i otyłość
- syndrom przewlekłego zmęczenia

W skład zestawu wchodzi:
- krotka do lewatywy
- długa końcówka do irygacji
- wąż z kranikiem
- worek na płyn z uchwytem

Pojemność wlewnika: 2000 ml

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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Sposób użycia:
Wyrób należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Jego użycie i rodzaj zastosowanego płynu należy uprzednio skonsultować z
lekarzem. 

Przed użyciem wlewnik należy umyć woda z mydłem i wyparzyć. Nie używać w przypadku uszkodzenia wlewnika lub któregoś z jego
elementów.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed zabiegiem:
W celu uzyskania lepszych efektów przez 3 do 5 dni przed zabiegiem stosować dietę lekkostrawną i bogatą w błonnik, co ułatwić może
proces oczyszczania okrężnicy. Przez ten czas zaleca się unikać spożywania białka zwierzęcego oraz pokarmów, które pozostając na
ścianach jelit powodują wzdęcia czy gazy (produkty mączne czy mleczne), utrudniając przeprowadzenie zabiegu. Należy przyjmować
dużo płynów oraz jeść jak najwięcej warzyw (zwłaszcza zielonych) wskazane są również kasze.

Po zabiegu:
W ciągu pierwszych sześciu godzin po zabiegu należy jeść wyłącznie świeże warzywa oraz owoce oraz pić dużo płynów. Na pobudzenie
odbudowy mikroflory bakteryjnej jelit korzystnie wpływa podawanie probiotyków. Aby odnieść trwale korzyści po zabiegu powinno się
dbać o aktywność fizyczną, właściwą podaż płynów i dostosowanie diety do indywidualnych potrzeb.

Lewatywa (łac. enema) – zabieg medyczny polegający na wlewaniu przez odbyt płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych.
Jest jednym z najstarszych zabiegów leczniczych. Stosowano ją do leczenia zaparć już tysiące lat przed naszą erą w starożytnym
Egipcie, Chinach i Indiach. Jej zwolennikiem był Hipokrates – ojciec współczesnej medycyny, ordynujący pacjentom wlewki z wody,
roztworów soli, oleju.

W medycynie lewatywy znajdują zastosowanie jako:
- leczenie zaparć, wobec nieskuteczności innych metod
- przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych
- przygotowanie przed porodem.

Dziś lewatywy stosuje się dobrowolnie na salach przedporodowych oraz jako przygotowanie jelita grubego do badań lub operacji. W
dalszym ciągu jest skutecznym środkiem przeczyszczającym przy zaparciach i w stanach wysokiej gorączki. Niektórzy terapeuci,
stosujący niekonwencjonalne metody uzdrawiania, zalecają lewatywy w kuracjach oczyszczających organizm (metody Buchingera,
Małachowa, Gersona).

Według osób z kręgu medycyny alternatywnej jest to bezpieczna i skuteczna metoda usuwania bezwartościowych, stwardniałych
resztek pokarmowych, nagromadzonych w świetle okrężnicy, zwanych kamieniami kałowymi.

W rzekomo zgromadzonych w jelicie grubym masach kałowych zachodzą procesy gnicia i fermentacji, których toksyczne produkty tych
procesów wywołują zjawisko samozatruwania (autointoksykacji) organizmu co wywiera szkodliwy wpływ na wszystkie narządy i
komórki organizmu. Inne argumenty podawane przez zwolenników płukania jelita grubego dotyczące toksyn, które produkowane są
przez rzekomo występujące kamienie kałowe:
- toksyny wpływają na układ nerwowy co ma powodować rozdrażnienie i przygnębienie
- toksyny osłabiają pracę serca
- samozatrucie powoduje wzdęcia, cuchnięcie z ust i zmiany skórne oraz jest przyczyną większości chorób przewlekłych włącznie z
nowotworami
- uwolnienie jelita grubego z zalegających, stwardniałych resztek pokarmowych przywraca prawidłową funkcję przewodu pokarmowego i
ma pozytywny wpływ na organizm
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