Periform® + – Instrukce pro pacienty

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto instrukce.
PRO POUŽITÍ POUZE U JEDNÉ OSOBY – stejná osoba může pomůcku
používat opakovaně.
Dbejte pokynů lékaře.

1. Úvod – Indikace
Periform®+ se používá jako intravaginální sonda při léčení ženské stresové inkontinence,
urgentní inkontinence nebo smíšené inkontinence se svalovou stimulací a EMG biofeedback
vybavením podle EN60601-01.

2. Kontraindikace
Pomůcku nepoužívejte:
• s elektrickou stimulací, pokud jste vybaveni kardiostimulátorem
• během těhotenství
• pokud je porušen nebo poškozen obal
• pokud trpíte infekcí, poškozením tkáně nebo máte v oblasti stimulace čerstvou chirurgickou
jizvu
• během menstruace
• s elektrickou stimulací u pacientek s dřívějším nálezem karcinomu v oblasti stimulace
• pokud se vyskytne podráždění či pocit nepohodlí, kontaktujte svého lékaře

3. Upozornění
Zvýšená pozornost je třeba:
• při použití u pacientek se sníženou nebo změněnou citlivostí tkáně
• před použitím elektrické stimulace u pacientek s epilepsií, nutno konzultovat s lékařem
• při použití Periform®+ se zařízením s výstupním proudem vyšším než 2mA/cm2. Pokud jste
na pochybách, kontaktujte výrobce zařízení nebo svého lékaře.

4. Čištění
• Čištění provádějte vždy před a po použití
systému.
• Omyjte Periform®+ v teplé mýdlové vodě.
• Opláchněte v čisté vodě a osušte.
• Opakujte po každém použití a důkladně
osušte před vložením do obalu.
• NEPOUŽÍVEJTE k čištění vařící vodu.
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5. Návod k použití:
DŮLEŽITÉ:
• Před prvním a každým následujícím použitím vždy očistěte a osušte podle pokynů.
• Aplikujte tenkou vrstvu lubrikantu na konec sondy a na kovové povrchy sondy, tím
pomůžete snadnému vložení a dobré vodivosti elektrody.
• Pokud používáte Indikátor stahů, připojte jej, jak je ukázáno na obrázku 1.
• Zaveďte do vaginy elektrody s kovovými povrchy otočenými ke stehnům. Část s kroužkem
musí vždy zůstat mimo vaginu.
• Před připojením kabelu k sondě se ujistěte, že zařízení je vypnuté.
• Používejte podle pokynů lékaře. Po použití vypněte zařízení a odpojte kabely. Nepoužívejte
kabely k vytažení sondy.
• Umyjte, očistěte a skladujte podle výše uvedených instrukcí.
Indikátor stahů:
Pokud je k Periform®+ připojen indikátor stahů, tak poskytuje důležité informace o výkonu
svalstva pánevního dna. Sondu s indikátorem můžete používat samostatně, nebo ve spojení
se zařízením pro stimulaci a biofeedback. Pokud se svaly pánevního dna svírají správným
způsobem, indikátor se bude pohybovat směrem dolů. Pohyb směrem nahoru značí
nesprávné stáhnutí svalů, jak je ukázáno v obrázku 2.
Funkce a výhody indikátoru:
• Kvantifikuje sílu a výdrž úmyslných
a neúmyslných (stimulovaných) stahů.
Pozn.: Úmyslné stahy mohou
pomoci posílení stimulovaných stahů.
• Indikuje potřebu použití stimulace
k posílení ochablých svalů pánevního dna
– tj. pokud se indikátor pohybuje málo
nebo vůbec.
• Učí Vás posilovací techniky, abyste
zabránila únikům moči během kašlání,
kýchání a jiné zátěže.
• Ukazuje úspěšnost cvičení posílení svalů
pánevního dna.
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6. Likvidace
Před likvidací systém důkladně vyčistěte a likvidujte v souladu se zákonem o odpadech.
Elektrické a elektronické části je třeba vyhodit do sběrných kontejnerů určených pro elektrický
odpad, baterie do kontejnerů určených ke sběru baterií.

7. Specifikace:
Materiály:
Tělo sondy: HIPS – Nárazuvzdorný polystyren
Elektrody: chirurgická ocel
Kabely: poměděné vodiče v PVC izolaci
Váha: 19 g včetně kabelů
Délka kabelu: 340 mm
Konektory: 2 konektory 2 × 2 mm
Povrch elektrod: 4,9 cm2 na elektrodu.
Maximální doba používání: 6 měsíců
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