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Dilatator doodbytniczy
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent KADE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dilatator doodbytniczy to sprzęt medyczny stosowany w przypadku problemów z hemoroidami i schorzeniami odbytu. Przeznaczony
jest do rozszerzania kanału odbytniczego oraz mięśni zwieraczy, a dodatkowo w celu wzmocnienia i poprawy elastyczności mięśni
zwieraczy. Produkt może być również pomocny w przypadku osłabionych mięśni dna miednicy – specjalne ćwiczenia z dilatatorem
przyczyniają się do wzmocnienia tych mięśni. Podstawą skuteczności jego działania jest regularność stosowania.

Na co jest Dilatator doodbytniczy? Wskazaniem do stosowania tego sprzętu medycznego są różnego rodzaju schorzenia odbytu i
problemy z hemoroidami, które przyczyniają się do nadmiernego zwężenia kanału odbytniczego, czy też spadku elastyczności mięśni w
tym rejonie ciała. Funkcją Dilatatora doodbytniczego jest lekkie rozszerzanie zwieraczy odbytu oraz kanału odbytniczego. Dodatkowo
regularnie stosowany przez pacjenta produkt przyczynia się z czasem do poprawy elastyczności mięśni odbytu, które swoje właściwości
i funkcje utraciły częściowo w związku z przebiegiem niektórych schorzeń. Systematyczne stosowanie Dilatatora doodbytniczego
sprawia, że napięte mięśnie zwieraczy odbytu rozluźniają się i nie kurczą się, a dodatkowo poprawie ulega krążenie krwi w tych rejonach.
To również wsparcie dla osłabionych mięśni dna miednicy.

W opakowaniu znajduje się 1 Dilatator doodbytniczy. Należy stosować go zgodnie ze wskazaniami producenta i w sposób przez niego
zalecany. Zanim pacjent zacznie stosować ten sprzęt medyczny, powinien skonsultować się z lekarzem, który sprawdzi, czy nie istnieją
ku temu jakiekolwiek medyczne przeciwwskazania. Przed przystąpieniem do korzystania z Dilatatora doodbytniczego należy umyć ręce.
Zanim umieszczony zostanie w odbycie, należy posmarować go cienką warstwą maści, by uzyskać właściwości poślizgowe. Aplikację 
Dilatatora doodbytniczego można ułatwić, nanosząc niewielką ilość maści na jego końcówkę, co pozwoli uniknąć dolegliwości
bólowych przy wprowadzaniu produktu. W przypadku terapii hemoroidów stosowanie Dilatatora doodbytniczego należy połączyć ze
stosowaniem maści na hemoroidy.

W jaki sposób prawidłowo korzystać z Dilatatora doodbytniczego? Bardzo istotne, by w czasie wprowadzania Dilatatora doodbytniczego
pacjent przyjął rozluźnioną pozycję. Najlepiej wykonać to w pozycji leżącej lub kucznej. Dilatator doodbytniczy powinien być delikatnie
wprowadzony do odbytu na możliwie największą głębokość, która nie będzie wiązała się z pojawieniem się dolegliwości bólowych.
Produkt należy jednocześnie obracać wokół własnej osi (w prawo i w lewo), a także przesuwać nim wielokrotnie w przód i w tył. Takie
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działanie pozwoli rozluźnić napięte mięśnie zwieraczy odbytu, a jednocześnie będzie pomocne do wmasowania maści w szczeliny i fałdy
kanału odbytniczego.

Dilatator doodbytniczy należy stosować 2 razy dziennie, każdorazowo przez czas około 2 minut. Bardzo ważne, by produkt wprowadzać
i wyprowadzać z kanału odbytu delikatnie i powoli, w częstotliwości kilkunastu razy z rzędu. Stopniowo można podejmować próby coraz
głębszego wprowadzania dilatatora w kanał odbytu, jednak nie należy się w tym przypadku spieszyć czy działać z bólem. Podstawą jest
regularność stosowania tego sprzętu medycznego – tylko wówczas można liczyć na zadowalające efekty.

By dodatkowo wzmocnić mięśnie zwieracze odbytu oraz osłabione mięśnie dna miednicy, wykonywać można ćwiczenia z
wykorzystaniem Dilatatora doodbytniczego. W tym celu zaleca się wielokrotne aktywne zaciskanie mięśni na wprowadzonym do kanału
odbytu Dilatatorze doodbytniczym. Regularne wykonywanie takich ćwiczeń pozwoli wzmocnić osłabione partie mięśni.

Korzystając z Dilatatora doodbytniczego, należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny, które powinny być w tym przypadku
szczególnie przestrzegane. Przede wszystkim przed każdorazowym zastosowaniem Dilatatora doodbytniczego i po jego zastosowaniu
należy dokładnie umyć ręce. Sprzęt medyczny po wykorzystaniu każdorazowo należy wytrzeć papierem toaletowym oraz umyć ciepłą
wodą. Z przyczyn higienicznych Dilatator doodbytniczy przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez jedną osobę.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie dilatatora 2 razy dziennie przez około 2 minuty. Podczas używania należy wprowadzać dilatator powoli,
kilkanaście razy z rzędu (10-15 razy). W przebiegu leczenia powinno się podejmować próby wprowadzania dilatatora stopniowo coraz
głębiej do kanału odbytu. Sukces leczenia jest w głównej mierze uzależniony od regularnego używania dilatatora. Ponadto, jako
dodatkowe ćwiczenie zaleca się wielokrotne aktywne zaciskanie mięśni zwieraczy na dilatatorze, co powoduje wzmocnienie zarówno
mięśni zwieraczy, jak również słabych mięśni dna miednicy. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Po użyciu wytrzyj dilatator
papierem toaletowym i umyj ciepłą wodą.

Wskazania i działanie

DILATATOR (ROZSZERZACZ) DOODBYTNICZY stosowany w leczeniu DOLEGLIWOŚCI HEMOROIDALNYCH i CHORÓB ODBYTU.
W jakim celu stosuje się dilatator doodbytniczy? Dilatator doodbytniczy stosuje się w celu delikatnego rozszerzenia zwieraczy
odbytu i kanału odbytniczego, a także poprawienia elastyczności mięśni odbytu w przebiegu chorób odbytu. Jego stosowanie
doprowadza do rozluźnienia napiętych mięśni zwieraczy, poprawienia krążenia krwi, a ponadto zapobiega skurczom zwieraczy
odbytu. W leczeniu choroby hemoroidalnej zaleca się używanie dilatatora w połączeniu z maścią stosowaną w leczeniu
dolegliwości hemoroidalnych.
W jaki sposób należy używać dilatatora doodbytniczego? Przed wprowadzeniem dilatatora do kanału odbytniczego należy
posmarować go cienką warstwą maści w celu nadania mu odpowiednich właściwości poślizgowych. Dodatkowo, jeśli jest to
konieczne, można nałożyć niewielką ilość maści na końcówkę dilatatora. W ten sposób wprowadzenie będzie zdecydowanie
prostsze i pozwoli uniknąć ewentualnego bólu.

Podczas używania dilatatora zaleca się przyjęcie rozluźnionej pozycji leżącej bądź kucznej. Dilatator należy wprowadzać do odbytu
delikatnie tak głęboko, jak tylko jest to możliwe bez wywoływania bólu, jednocześnie obracając go w prawo i lewo, wielokrotnie
przesuwając do tyłu i do przodu. W ten sposób napięte mięśnie zwieraczy odbytu ulegają rozluźnieniu, a ponadto maść zostaje cienko
wmasowana w najmniejsze szczeliny i fałdy kanału odbytniczego.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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