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Rozszerzacze pochwy, Dilator pochwy Small 3 sztuki
 

cena: 299,98 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 3 sztuki

Producent Amed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Rozszerzacz pochwy to zestaw 3 silikonowych rozszerzaczy (wykonanych z silikonu medycznego) w różnych kolorach. Do każdego
koloru przypisany jest inny rozmiar:

  - jasnoniebieski - średnica A 12/ B 14 mm, długość C 122 mm
  - miętowy - średnica A 16/ B 18 mm, długość C 135 mm
  - fioletowy - średnica A 20/ B 22 mm, długość C 150 mm

Dilator służy do samodzielnego i domowego użytku związanego z ćwiczeniami rozciągania ścian pochwy.

Wskazania do stosowania:
  - dyspareunia (nawracający lub stały ból w obrębie narządów płciowych podczas stosunku płciowego),
  - pochwica (skurcze mięśni pochwy),
  - zbliznowacenie po nacięciu krocza (epistomia) lub po pęknięciu krocza,
  - po operacjach ginekologicznych,
  - w czasie i po radioterapii / chemioterapii,
  - po operacjach pochwy ze zmniejszeniem pochwy i zbliznowaceniem,
  - liszaj twardzinowy i zanikowy sromu,
  - plastyka pochwy/sztuczna pochwa (np. w przypadku operacji zmiany płci),
  - zwężenie pochwy (dziewictwo) opisywane przez pacjentki jako zaburzenie seksualne.

Stosowanie:
Przed użyciem należy zwilżyć przedsionek pochwy i rozszerzacz lubrykantem, np. Sylk. Rozciąganie pochwy należy rozpocząć od
najmniejszego rozszerzacza i wraz ze wzrostem komfortu psychicznego odczuwanego przez kobietę zwiększać rozmiary. Dilatory mogą
być używane w pozycji leżącej lub stojącej z jedną nogą uniesioną lub opartą na krześle.
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Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, rozszerzacze należy stosować codziennie.

Czyszczenie:
Rozszerzacze są przeznaczone do użycia przez jedną pacjentkę. Po użyciu należy umyć rozszerzacz lub rozszerzacze letnią wodą z
łagodnym mydłem.
Należy zapewnić, aby rozszerzacze były suche przed schowaniem ich do torby do przechowywania.

W przypadku infekcji i (lub) w celu oczyszczenia możliwe jest wygotowanie rozszerzaczy we wrzącej wodzie przez 10 minut. Do
dezynfekcji można również użyć innych dostępnych na rynku środków do dezynfekcji.

Podmiot odpowiedzialny:
AMED,
ul. Chopina 63,
62-800 Kalisz.

Producent:
Kessel GmbH, Germany
 

Galeria
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