
Sonda dopochwowa  
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

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

Waga: 19g z przewodami 
Długość przewodów: 340mm 
Rozmiary: długość 94mm, szerokość: 34.7mm 
Konektory: gniazda 2 x 2mm średnicy  
Powierzchnia elektrod: 4.9cm2 na elektrodę 
Czas użytkowania produktu: 6 miesięcy 
 

Wskazania 
Leczenie za pomocą stymulacji wewnątrzpochwowej nietrzymania moczu z parcia, wysiłku i mieszanego za 
pomocą urządzenia do stymulacji mięśni i biofeedback’u EMG. Zaleca się, aby sonda była stosowana tylko 
z urządzeniami Neen Peritone lub Neen Pericalm. 
Wyłącznie dla jednej pacjentki – może być używana ponownie tylko przez tą samą osobę. 
 

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 pacjentek z nowotworami w obrębie miednicy w historii choroby. 

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

Środki ostrożności 
Ostrożnie stosować u pacjentek 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 Periform+® 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. 
 

Rysunek 1 
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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.  

• Gdy stosujesz wskaźnik skurczy, umocuj go przed włożeniem sondy do pochwy (rys. 1).  

• Umieść sondę w pochwie w pozycji na boki „wschód-zachód” – metalowymi elektrodami w kierunku 
stawów biodrowych. Nie umieszczaj zbyt głęboko, kołnierz zewnętrzny musi być umieszczony między 
wargami większymi. 

• 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.  
 

Wskaźnik skurczy 
Kiedy sonda PERIFORM®+ jest stosowana ze wskaźnikiem skurczy, 
staje się on cennym dowodem siły mięśni dna miednicy mniejszej. 
Można go  używać razem z samą sondą niepodłączoną do niczego lub 
podłączoną do ektrostymulatora czy urządzenia do biofeedback’u 
EMG.  Gdy skurcz mięśni dna miednicy jest prawidłowy, wówczas 
wskaźnik będzie poruszał się w dół (✓). Ruch w górę oznacza 
nieprawidłowe skurcze (X), co obrazuje rysunek 2. 
Wskaźnik pozwala ponadto na: 
1. Określenie ilościowo siły skurczu i czasu jego trwania zarówno 

skurczu wywołanego impulsem z aparatu, jak i skurczy 
woluntarycznych (ćwiczenia samej pacjentki) – takie skurcze mogą być stosowane do podtrzymania 
skurczy wywołanych stymulatorem.  

2. Ukazanie potrzeby stosowania stymulacji, aby wzmocnić słabe mięśnie dna miednicy mniejszej, tzn. gdy 
ruch wskaźnika jest niewielki lub nie ma go wcale. 

3. Ćwiczenia technik ściskania, aby uniknąć wycieku moczu przy kaszlu i wysiłku. 
4. Pokazanie postępu ćwiczeń mięśni dna miednicy. 
Aby podłączyć wskaźnik: 
Wskaźnik należy podłączyć do sondy przed zastosowaniem sondy. Delikatnie umieść płaską końcówkę 
pomiędzy przewodami. Delikatnie przesuń końcówkę wskaźnika, aż dojdzie do końca sondy.  
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Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia Neen PERIFORM®. 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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Rysunek 2 
Ciągnij mięśnie w górę 

 


