
GRATIS 30ML
ŻELU LUBRYKANT

wysokość ściany 
bocznej 17mm (wąska 

pochwa - pessar 
stosowany u 3% 

pacjentów)

wysokość ściany 
bocznej 21mm (średnia 

pochwa - pessar 
stosowany u 95% 

pacjentów)

wysokość ściany 
bocznej 25mm (szeroka 

pochwa - pessar 
stosowany u 2% 

pacjentów)

NR I NR II NR III

PESSAR KOŁNIERZOWY
SZYJKI MACICY POŁOŻNICZY

Pessary typu Cerclage służą z reguły do 
odciążenia ujścia macicy podczas ciąży.

Taki zabieg może przyczynić się do wyeliminowania 
zagrożenia wystąpienia przedwczesnego porodu. 
Pessary typu Cerclage stosowane są zatem w 
przypadku skrócenia lub rozwarcia wewnętrznego 
ujścia macicy. 
Ponadto zastosowanie pessarów typu Cerclage 
zalecane jest w następujących przypadkach:

• u pacjentki wystąpił już wcześniej przedwczesny 
poród, który nie był spowodowany infekcją
• u pacjentki wystąpiła już ciąża mnoga
• ciężarna pacjentka narażona jest na zwiększony 
wysiłek fizyczny (np. w wyniku długiego stania) 
  lub wymagane jest sprawdzenie aktywności dna 
miednicy
• występuje silne obniżenie macicy (bolesny nacisk w 
dół przy wysiłku fizycznym)

PESSAR KOSTKOWY
ZE SZNURKIEM I OTWORAMI

Pessary kostkowe są stosowane w 
leczeniu określonych form nietrzymania 

moczu i stolca (mimowolne oddawanie 
moczu bądź stolca) lub podczas 

dolegliwości powodowanych 
obniżeniem pochwy, macicy, pęcherza 

lub jelita. 

Obniżenie powyższych organów może być 
spowodowane przez np. wrodzone osłabienie 

tkanki łączniej, niedobór hormonów po okresie 
menopauzy lub przebyte ciąże i porody. Dzięki 

leczeniu z użyciem pessara kostkowego, któremu 
towarzyszą ćwiczenia dna miednicy, udaje się 

często uzyskać redukcję dolegliwości, 
umożliwiającą zmianę pessara na mniejszy a nawet 

całkowitą rezygnację z pessara.

Powierzchnie pessara kostkowego wygięte są do 
wewnątrz przez co przysysają się do ścianki pochwy, 

a krawędzie kostki podpierają tkankę. Kostka jest 
perforowana, dzięki czemu nie tylko zapewnia silne 

przyssanie do ścianki pochwy, ale również umożliwia 
łatwe usunięcie. Dodatkowo perforacja ułatwia 
wypływanie wydzieliny z pochwy. Pessar dzięki 

swemu ułożeniu powoduje przemieszczanie 
organów w ich właściwe położenie anatomiczne, 

przeciwdziałając wypadaniu lub obniżaniu pochwy, 
macicy, pęcherza lub jelita. Leczenie z 

zastosowaniem pessara kostkowego stanowi 
alternatywę dla zabiegów operacyjnych, jakim 

poddawane są osoby cierpiące na obniżenie macicy 
lub nietrzymanie moczu.
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PESSAR PIERŚCIENIOWY CIENKI 

od 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95m do 100mm

PIERŚCIENIOWY GRUBY

ZESTAW 4 PESSARÓW DO WŁAŚCIWEGO DOPASOWANIA 

TALERZOWY

KOŁNIERZOWY CEWKI MOCZOWEJ GRZYBKOWY CIENKI

TANDEM

od 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95m do 100mm

od 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm80mm, 85mm do 90mm

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE ROZMIARY

CIENKI  CEWKI MOCZOWEJ

od 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm80mm, do 85mm

od 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm80mm, 85mm do 90mm

0-1
29-25mm

1-2
29-32mm

2-3
32-37mm

3-4
37-41mm

5-6
45-55mm

4-5
41-45mm

od 55mm, 60mm, 65mm, 70mm,
75mm80mm, 85mm do 90mm

T-PESSARY TYPE R

śr.20 dł.53mm; śr.25 dł.56mm; 
śr.32 dł.78mm; śr.42 dł.78mm; śr.46 dł.81mm

 T-PESSARY TYPE BPESSAR HAMANN & JORDE 

NR 1
30/57mm 

NR 2
35/76mm

NR 3
35/83mm

rozmiary: śr.20 dł.50mm; śr.25 dł.55mm;
śr.32 dł.50mm; śr.32 dł.62mm; śr.32 dł.72mm; śr.32 dł.79mm;
śr.36 dł.50mm; śr.36 dł.62mm; śr.36 dł.73mm; śr.36 dł.80mm;

śr.42 dł.55mm;śr.42 dł.68mm; śr.42 dł.76mm;
śr.46 dł.60mm; śr.46 dł.73mm; śr.46 dł.82mm

DO KAŻDEGO PESSARA GRATIS 30ML ŻELU LUBRYKANT

MADE IN GERMANY


