
PessaryPessary silikonowesilikonowe „„Dr Dr ArabinArabin””

WeWe współczesnejwspółczesnej uroginekologiiuroginekologii nale ŜynaleŜy dąŜyćdąŜyć dodo stosowaniastosowania małomało inwazyjnych,inwazyjnych, skutecznychskutecznych metodmetod leczenialeczenia.. Ci ągleCiągle
jeszczejeszcze jednakjednak nienie mo ŜemymoŜemy zaza pomoc ąpomoc ą operacjioperacji wyleczy ćwyleczy ć wszystkichwszystkich pacjentekpacjentek.. Jedn ąJedną zz metodmetod nieinwazyjnejnieinwazyjnej terapiiterapii
zachowawczej,zachowawczej, ciesz ącejciesz ącej si ęsię duŜymduŜym powodzeniempowodzeniem w śródwśród pacjentek,pacjentek, jestjest pessaroterapiapessaroterapia.. OryginalneOryginalne pessarypessary „„DrDr ArabinArabin””
wykonanewykonane ss ąą zz miękkiegomiękkiego silikonusilikonu,, coco znacznieznacznie poprawiapoprawia tolerancj ętolerancj ę ii zmniejszazmniejsza ryzykoryzyko powikła ńpowikła ń.. PowodzeniePowodzenie terapiiterapii zz
uŜyciemuŜyciem pessarówpessarów zalezaleŜŜyy odod ichich prawidprawidłłowegoowego dopasowaniadopasowania ii zgodnegozgodnego zz zaleceniamizaleceniami stosowaniastosowania przezprzez pacjentkipacjentki.. SzerokoSzeroko
polecamypolecamy pessaroterapi ępessaroterapi ę tylkotylko ww ci ąguciągu dniadnia:: ranorano pacjentkapacjentka zakładazakłada pessar,pessar, wieczoremwieczorem gogo wyjmujewyjmuje.. Zalet ąZaletą jestjest brakbrak
upławówupławów ii odle Ŝynodle Ŝyn..

PPessaressar ppierierśściecieniowyniowy ggrubyruby
Stosuje si ę zwykle u starszych pacjentek z

niezbyt du Ŝymi obni Ŝeniami ścian pochwy i
miernego stopnia wypadaniem macicy bez
objawów nietrzymania moczu.

Pessar tPessar talerzalerzowyowy

PessarPessar talerztalerzowyowy perforowanyperforowany
Zbudowany z mi ękkiego, elastycznego

silikonu, dlatego mo Ŝe być z łatwo ścią zginany,
zakładany i wyjmowany bez uczucia bólu.
Stosowany jest do leczenia niezbyt nasilonych
postaci zaburze ń przepony moczowo-płciowej i
obni Ŝeń pochwy.

Pessar cewkowy kołnierzowyPessar cewkowy kołnierzowy
(ze zgrubieniem na okolicę cewki)(ze zgrubieniem na okolicę cewki)

Stosowany przy wysiłkowym i mieszanym
nietrzymaniu moczu, współwyst ępuj ącym z
obni Ŝeniem ścian pochwy.

PessarPessar kkostkostkowyowy
Stosowany przy ró Ŝnych stopniach

obni Ŝenia pochwy i macicy. Efekt podci śnienia
pozwala na lepsz ą stabilno ść pessara. S ą
przydatne takŜe do rozlu źnienia zrostów i

Prowadzimy szkolenia Prowadzimy szkolenia 
zz dziedzinydziedziny diagnostykidiagnostyki (m(m..inin.. aspektyaspekty praktycznepraktyczne badaniabadania urodynamicznegourodynamicznego)) ii leczenialeczenia nieoperacyjnegonieoperacyjnego
ww uroginekologiiuroginekologii,, ww tymtym stosowaniastosowania pessaroterapiipessaroterapii (indywidualny(indywidualny dobórdobór pessara)pessara).. PosiadamyPosiadamy filmyfilmy
instruktarzoweinstruktarzowe.. OsobyOsoby zainteresowanezainteresowane prosimyprosimy oo zgłoszeniezgłoszenie nana adresadres:: uroginekologia@gmailuroginekologia@gmail..comcom..

PPessaressar ppierierśściecieniowyniowy
(z aluminiowym rdzeniem)(z aluminiowym rdzeniem)

Stosowany przy niezbyt nasilonych
objawach wysiłkowego nietrzymani a moczu

Pessar cewkowy                           Pessar cewkowy                           
(pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę (pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę 

cewki i aluminiowym rdzeniem)cewki i aluminiowym rdzeniem)

Stosowany przy wysiłkowym lub mieszanym
nietrzymaniu moczu - efekt ten uzyskuje si ę,
gdy zgrubienie pessara podtrzymuje okolic ę

poł ączenia pomi ędzy pęcherzem a cewk ą
moczow ą.
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ExpanderExpander pochwowy                       pochwowy                       
((dodo rozszerzeniarozszerzenia pochwy)pochwy)

Wykonany ze specjalnego silikonu, jest
elastyczny i dlatego mo Ŝe być zakładany
bezbole śnie. Wskazany u pacjentek z wadami
wrodzonymi lub jatrogennymi zw ęŜeniami
pochwy.

PPessaressar ppierierśściecieniowyniowy
z moŜliwością odkształcaniaz moŜliwością odkształcania

Pessar ten ma aluminiowy rdze ń,
pozwalajacy na uformowanie do
indywidualnych kształtów. Stosowany w
leczeniu nietrzymania moczu i niewielkich
zaburzeń statyki narz ądu płciowego jako
alternatywa dla pessara pier ścieniowego, je Ŝeli
są one źle tolerowane ze wzgl ędu na
anatomiczne zmiany, zwykle wywołane
wcześniejszymi operacjami.

Pessar grzybkowyPessar grzybkowy
Stosowane przy wypadaniu pochwy i

macicy, je Ŝeli inne pessary nie s ą skuteczne.
Równie Ŝ w przypadku ukrytego nietrzymania
moczu. Trzon pessara pozwala na zmniejszenie
efektu przyssania podstawy.Pessar Pessar CerclageCerclage

Wykonany jest ze specjalnego, delikatnego
silikonu, jest elastyczny, mo Ŝe być zginany i
zakładany bezbole śnie (przed zało Ŝeniem
naleŜy wykluczy ć infekcj ę). Stosowany u kobiet
w ci ąŜy z niewydolno ścią szyjki macicy w celu
zapobiegania porodom przedwczesnym. Prof.
K. Nicolaides i wsp. prowadz ą badania nad
zastosowaniem pessarów Dr Arabin w ci ąŜy
bli źniaczej.

przydatne takŜe do rozlu źnienia zrostów i
zwęŜeń pochwy oraz by leczy ć kłopoty z
oddawaniem moczu. Dodatkowo mog ą być
stosowane przed operacjami likwiduj ącymi
wypadanie pochwy i/lub macicy, wraz z
estrogenami podawanymi dopochwowo, aby
poprawi ć krąŜenie tkankowe. Przydatny w
badaniu urodynamicznym w celu repozycji
obni Ŝeń.

KaŜdy lekarz ma mo Ŝliwo ść zamówienia pakietu z sze ścioma przez siebie wybranymi pessarami w promocyjnej cenie .

PessarPessar tandemtandem
Jest wykonywany na specjalne zamówienie,

jeŜeli pochwa nie jest w stanie utrzyma ć

pojedynczego pessara. S ą to poł ączone dwa
pessary kostkowe, stosowane u pacjentak ze
znacznym obni Ŝeniem lub całkowitym
wypadaniem pochwy i macicy. Dodatkowo
pessar tandem mo Ŝe być przydatny w
przypadkach wysiłkowego nietrzymania
moczu: dolna kostka wspiera funkcj ę cewki
moczowej.
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Szkolenia Szkolenia uroginekologiczneuroginekologiczne: : uroginekologia@gmail.comuroginekologia@gmail.com

objawach wysiłkowego nietrzymani a moczu
oraz małym lub miernym obni Ŝeniu ścian
pochwy poprzez efekt podtrzymania okolicy
podcewkowej.


