
Sonda rektalna  
 

Instrukcja obsługi 
 
Materiały 

Korpus: Polistyren wysokoudarowy 
Elektrody: Stal nierdzewna klasy medycznej 
Przewody: Miedziane z izolacją PCV 

Waga: 23,5g z przewodami, Długość przewodów: 30cm 
Konektory: gniazda 2 x 2mm średnicy  
Powierzchnia elektrod: 3 cm2 na elektrodę 
Czas użytkowania produktu: 6 miesięcy 
 

Wskazania 
Do zastosowania doodbytniczego u kobiet i mężczyzn, a także jako mała sonda waginalna u kobiet. Do użycia 
wyłącznie z urządzeniami do stymulacji mięśni oraz EMG bioeedback do leczenia nietrzymania moczu lub stolca 
typu wysiłkowego, z parcia i mieszanego. 
Zaleca się, aby sonda była stosowana tylko z urządzeniami Neen Peritone lub Neen Pericalm. 
Wyłącznie dla jednego pacjenta – może być używana ponownie tylko przez tą samą osobę. 
Do zastosowania wyłącznie w jednym otworze ciała – nie stosować zamiennie dopochwowo i doodbytniczo. 
Stosuj wg wskazań twojego lekarza. 
 

PRZECIWWSKAZANIA 
Nie stosować: 

• u pacjentów ze stymulatorem serca. 

• w ciąży!  

• jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.  

• w okresie infekcji, uszkodzenia tkanek pochwy  lub bezpośrednio w okresie gojenia po zabiegach. 

• w okresie menstruacji.  

• u pacjentów z nowotworami w obrębie miednicy w historii choroby. 

• gdy występują podrażnienia i jakikolwiek dyskomfort – skonsultuj to wtedy z lekarzem. 

Środki ostrożności 
Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym czuciem w okolicy zastosowania. Zachować ostrożność u 
pacjentek z padaczką po wywiadzie. Zapytaj lekarza prowadzącego, czy można stosować urządzenie. Zachowaj 
szczególną ostrożność  używając sondy ANUFORM® z urządzeniem generującym impulsy o natężeniu większym, 
niż 2 mA/cm2. Nie stosuj w przypadku podrażnienia. Zawsze skonsultuj zastosowanie sondy z lekarzem lub 
rehabilitantem. 

Czyszczenie 
• Zawsze przed użyciem umyj sondę ciepłą wodą z mydłem. 

• Wypłucz w bieżącej wodzie, wytrzyj i pozostaw do wyschnięcia.  

• Powtórz zawsze czyszczenie po użyciu i upewnij się, czy sonda jest sucha przed przechowaniem.  

• NIE STOSUJ wrzątku! 

• Unikaj zanurzania przewodów w wodzie podczas czyszczenia. 

• Nie stosuj autoklawów. 

Pozbywanie się sondy 
Pozbywaj się sondy zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów, po wcześniejszym dokładnym 
umyciu sondy. 

Zawartość niklu 
Metalowe elektrody mogą zawierać śladowe ilości niklu, co może wywoływać podrażnienia lub reakcje 
alergiczne przy dłuższym stosowaniu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. 



 

INSTRUKCJA UŻYCIA 
WAŻNE:  

• Przed pierwszym i każdym następnym zastosowaniem umyj sondę w ciepłej (nie wrzątku!) wodzie z mydłem, 
opłucz i wysusz.  

• Nałóż delikatną warstwę żelu przewodzącego na obydwie metalowe elektrody, aby ułatwić wprowadzenie 
sondy i poprawić dobre kontaktowanie elektrod z błoną śluzową.  

• Użycie doodbytnicze: Umieść w odbycie, aż sonda prawidłowo się ustabilizuje po przejściu przez mięśnie zwieracza 

odbytu. Mięśnie te powinny otoczyć „szyjkę”- przewężenie na sondzie. Uchwyt kolisty powinien pozostać na zewnątrz.  
• Użycie dopochwowe: Umieść sondę w pochwie w pozycji na boki „wschód-zachód” – metalowymi 

elektrodami w kierunku stawów biodrowych. Wsuwaj do czasu dotknięcia sklepienia pochwy. Uchwyt kolisty 
powinien pozostać na zewnątrz. 

• Upewnij się, że elektrostymulator jest wyłączony przed połączeniem sondy z przewodami. Podłącz przewody 
do sondy.  

• Postępuj zgodnie z zaleceniem swojego lekarza. Po użyciu wyłącz urządzenie, rozłącz kable i wyjmij sondę. 
Podczas wyciągania sondy, nie ciągnij za przewody. 

• Wyczyść sondę, wysusz ją i schowaj – zgodnie z instrukcją obsługi. 
 

 
 
 

WYTWÓRCA: 
Performance Health International Ltd Nunn 
Brook Rd, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield,  
Nottinghamshire NG17 2HU 
Wielka Brytania 
SERWIS: TEL: +44 1623 448 706 
 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W UE 
CEpartner4U 
Esdoornlaan 13 
3951 DB  Maarn 
HOLANDIA 
TEL:  +31.343.442.524                              0413 

Importer 
 Dillenburg Medical B.V. 
 Postbus 6 
 1800 AA Alkmaar, HOLANDIA 
 T: +31 (0)72 5672090,  
 E: info@dillenburg.com 

DYSTRYBUTOR: 
 AP Plan 
 Os. Wieniawa 57a 
 64-100 Leszno 
 TEL: 65 619 3855 
 Sklep diaMedica, www.diamedica.pl 
 

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Neen ANUFORM®. Została opublikowana przez Performance Health International Ltd. 
Health International Ltd. nie gwarantuje jej treści i zastrzega sobie prawo do jej ulepszania i poprawiania w dowolnym momencie bez 
uprzedniego powiadomienia. 
Poprawki zostaną jednak opublikowane w nowym wydaniu niniejszej instrukcji. 
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