
Pessary silikonowe „Dr Arabin”

PPessaryessary dla dla kobiet z nietrzymaniem moczukobiet z nietrzymaniem moczu : : 

Pessar cewkowy Pessar cewkowy (pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę cewki, z aluminiowym rdzeniem)(pierścieniowy ze zgrubieniem na okolicę cewki, z aluminiowym rdzeniem)

UŜywany przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzymani u moczu - efekt ten uzyskuje si ę, gdy
zgrubienie pessara podtrzymuje okolic ę poł ączenia pomi ędzy pęcherzem a cewk ą moczow ą. Pessar cewkowy nie
pozwala na otwieranie si ę górnej cz ęści cewki moczowej, gdy wzrasta ci śnienie w jamie brzusznej podczas
kaszlu lub przy poruszaniu si ę. Zgrubienie pessara mo Ŝe równie Ŝ zapobiega ć przedostawaniu si ę niewielkich
ilo ści moczu do cewki moczowej, co mo Ŝe dawać korzystny efekt tak Ŝe w zakresie nagl ącego nietrzymania moczu
lub mieszanego nietrzymania moczu: wysiłkowego i nagl ącego.

We współczesnej uroginekologii nale Ŝy dąŜyć do stosowania mało inwazyjnych, skutecznych metod leczeni a. Ciągle jeszcze
jednak nie mo Ŝemy za pomoc ą operacji wyleczy ć wszystkich pacjentek. Jedn ą z metod nieinwazyjnej terapii zachowawczej,
ciesz ące si ę duŜym powodzeniem w śród pacjentek, jest pessaroterapia. Pessary to specjalne w kładki, które pacjentki zakładaj ą

sobie do pochwy. W przeszło ści wykonane były ze szkla, porcelany lub gumy. Oryginalne pe ssary „„DrDr ArabinArabin”” wykonane s ą z
miękkiego silikonu, co znacznie poprawia tolerancj ę i zmniejsza ryzyko powikła ń. Powodzenie terapii z u Ŝyciem pessarów zale Ŝy
od ich prawidłowego dopasowania i zgodnego z zaleceniami st osowania przez pacjentki. Szeroko polecamy pessaroterapi ę tylko
w ci ągu dnia: rano pacjentka zakłada pessar, wieczorem go wyjmuj e. Zaletą jest brak upławów i odle Ŝyn.

PPessaryessary dla dla pacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowego pacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowego 
: : 

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

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

uroginekologia@gmail.comuroginekologia@gmail.com..

Alfred - Herrhausen - Str. 44, D - 58455 Witten  
Tel. +49 (0)2302 18 92 14, fax. +49 (0)2302 18 92 16   

www.dr-arabin.de, info@dr-arabin.de

Firma wspiera Clara Angela Foundation

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

Przydatny przy niezbyt nasilonych objawach wysiłkowego ni etrzymania moczu oraz małym lub miernym
obni Ŝeniu ścian pochwy poprzez efekt podtrzymania okolicy podcewkowe j.

PPessaressar ppierierśściecieniowyniowy zz moŜliwościąmoŜliwością odkształcaniaodkształcania

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

Produkcja w Niemczech: Dr. Arabin GmbH & Co. KG

PPessaryessary dla dla pacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowego pacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowego 
i z nietrzymaniem moczui z nietrzymaniem moczu : : 

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

Stosowany przy wysiłkowym lub mieszanym (WNM/NNM) nietrzy maniu moczu, współwyst ępującym

z obni Ŝeniem ścian pochwy.

ExpanderExpander pochwowypochwowy ((dodo rozszerzeniarozszerzenia pochwy)pochwy)

Wykonany ze specjalnego silikonu, jest elastyczny i dlateg o mo Ŝe być zakładany bezbole śnie. Ekspandery
pochwowe s ą wskazane u pacjentek: z wadami wrodzonymi, ze zw ęŜeniami wywołanymi zrostami po naci ęciu
krocza lub operacjach pochwowych.

PPessaryessary dla dla kobiet ze zw ęŜeniem pochwykobiet ze zw ęŜeniem pochwy : : 

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "By ć kobiet ą..."
Stare Krasnod ęby 15B, 95Stare Krasnod ęby 15B, 95--070 Aleksandrów Łódzki070 Aleksandrów Łódzki

TelTel.. +48 509 49 22 81+48 509 49 22 81, , ++48 48 505505 116 33116 3355, , ++48 48 505505 116116 336336
www.pessary.info.plwww.pessary.info.pl pessary.pl@gmail.compessary.pl@gmail.com

Szkolenia Szkolenia uroginekologiczneuroginekologiczne: : uroginekologia@gmail.comuroginekologia@gmail.com



Pessary silikonowe „Dr Arabin”

Pessar grzybkowyPessar grzybkowy
UŜywany przy wypadaniu pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia), je Ŝeli inne pessary nie s ą skuteczne. Równie Ŝ

w przypadku ukrytego nietrzymania moczu. Trzon pessara poz wala na zmniejszenie efektu przyssania
podstawy.

Pessar tPessar talerzalerzowyowy // pessarpessar talerztalerzowyowy perforowanyperforowany

PessarPessar kkostkostkowyowy
Stosowany przy ró Ŝnych stopniach obni Ŝenia pochwy i macicy. Efekt podci śnienia powoduje dobre

przyleganie, co pozwala na lepsz ą stabilno ść pessara. S ą przydatne tak Ŝe do rozlu źnienia zrostów i zw ęŜeń
pochwy oraz by leczy ć kłopoty z oddawaniem moczu. Dodatkowo mog ą być stosowane przed operacjami
likwiduj ącymi wypadanie pochwy i/lub macicy, aby poprawi ć krąŜenie tkankowe. W tym celu zwykle stosuje
się takŜe dopochwowo estrogeny. Podczas wykonywania badania urody namicznego u Ŝywa si ę go w celu
repozycji obni Ŝonego narz ądu rodnego.

Dostępny jako:
- pessar kostkowy ze sznurkiem
- pessar kostkowy z guzikem w środku i z przymocowanym sznurkiem
- pessar kostkowy perforowana ze sznurkiem

PPessaryessary dla dla pacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowegopacjentek z zaburzeniami statyki narz ądu płciowego : : 

PessarPessar tandemtandem
Jest wykonywany na specjalne zamówienie, je Ŝeli pochwa nie jest w stanie utrzyma ć pojedynczego

pessara. S ą to poł ączone dwa pessary kostkowe, stosowane u pacjentak ze znaczn ym obni Ŝeniem lub/i
całkowitym wypadaniem pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia). Dod atkowo pessar tandem mo Ŝe być przydatny w
przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu: dolna kostka wspiera funkcj ę cewki moczowej, górna kostka
głównie zapewnia efekt przylegania.

Dostępny jako:
- tandem z guzikiem w środku
- tandem perforowany z guzikiem w środku

Alfred - Herrhausen - Str. 44, D - 58455 Witten  
Tel. +49 (0)2302 18 92 14, fax. +49 (0)2302 18 92 16   

www.dr-arabin.de, info@dr-arabin.de

Firma wspiera Clara Angela Foundation

Pessar Pessar CerclageCerclage
Wykonany jest ze specjalnego, delikatnego silikonu, jest e lastyczny, mo Ŝe być zginany i zakładany

bezbole śnie (przed zało Ŝeniem nale Ŝy 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.

Produkcja w Niemczech: Dr. Arabin GmbH & Co. KG

PPessaryessary dla dla pacjentek z niewydolno ścią szyjki macicypacjentek z niewydolno ścią szyjki macicy : : 

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 niez byt nasilonych postaci zaburze ń przepony
moczowo-płciowej i obni Ŝeń pochwy. U pacjentek z wypadaniem przedniej ściany pochwy pessar podtrzymuje
zarówno uszkodzenie centralne, jak i boczne. Kontakt z zach owanymi strukturami dna miednicy poprawia
przyleganie pessara. Pessar mo Ŝe być uŜyty tak Ŝe przed operacj ą w celu sprawdzenia, jaki b ędzie efekt
operacji podwieszaj ącej oraz by poprawi ć krąŜenie tkankowe i odbudow ę nabłonka wraz z dodatkowym
zastosowaniem estrogenoterapii.

PPessaressar ppierscieierscieniowyniowy 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.

Dystrybucja w Polsce: Centrum Medyczne "By ć kobiet ą..."
Stare Krasnod ęby 15B, 95Stare Krasnod ęby 15B, 95--070 Aleksandrów Łódzki070 Aleksandrów Łódzki

Tel. +48 509 49 22 81Tel. +48 509 49 22 81, , ++48 48 505505 116 33116 3355, , ++48 48 505505 116116 336336
www.pessary.info.plwww.pessary.info.pl pessary.pl@gmail.compessary.pl@gmail.com

Szkolenia Szkolenia uroginekologiczneuroginekologiczne : : uroginekologia@gmail.comuroginekologia@gmail.com

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

uroginekologia@gmail.comuroginekologia@gmail.com..


