
Sonda BEACMED PERIPROBE® V2STFW 
Osobista sonda do reedukacji przezpochwowej za pomocą balona do biofeedbacku ciśnieniowego razem z 2 

elektrodami do biofeedbacku EMG i elektrostymulacji. 

 

                     INSTRUKCJA OBSŁUGI 
PRZED UŻYCIEM, UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI !   

Specyfikacja techniczna 
 

Materiał ABS dopuszczony do kontaktu z żywnością 

Długość całkowita 110 mm 

Średnica 35 mm 

Średnica maks. podstawy 25 mm 

Sonda ta powinna być stosowana z urządzeniami spełniającymi następujące wymagania: 

• Prąd impulsowy dwufazowy skompensowany (zerowy średni prąd stały). 

• Maksymalna wartość skuteczna prądu: 50 mA 

• Maksymalna wartość napięcia: +/- 80V (międzyszczytowa 160V) 

Stosowanie 
Sonda do biofeedbacku przezpochwowego składa się z 1 balonu w formie balonu nadmuchanego, zawsze 

zawierającego zwykłą objętość powietrza. Jest to ważna zaleta w porównaniu z innymi sondami ciśnieniowymi, 

które zazwyczaj zawierają opróżniony balon, który wymaga napompowania po włożeniu. Podczas pompowania, 

balon rozciąga i „wyciska” otaczającą go powierzchnię, a pozostająca w balonie ilość powietrza nie zawsze jest 

taka sama, co oznacza, że nie efekt ten nie jest powtarzalny. Sonda może być stosowana wyłącznie z 

urządzeniami do pomiaru ciśnienia, które posiadają standardowe połączenia (ISO 594). 

Gwarancja 
Sonda jest objętą gwarancją 2 lat odnoszącą się tylko do defektów fabrycznych. Gwarancja nie dotyczy sytuacji 

wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z sondą i niezgodnych z instrukcją obsługi. Upewnij się, czy 

opakowanie sondy nie było uszkodzone podczas odbioru. 

Instrukcja użycia w biofeedbacku manometrycznym 
• Podłącz żeńską końcówkę typu Luer do manometru (męskie wyjście Luer), tak aby szczelnie zamknąć balon 

(naturalny kształt, bez wklęsłości). 

• Nałóż na sondę żel na bazie wodnej. Włóż sondę do pochwy. 

• Prawidłową głębokość włożenia można określić dokonując pomiaru ciśnienia przy różnych ułożeniach 

podczas penetracji sondą  i wybierając położenie zapewniające najlepsze odczyty ciśnienia. Aby wyniki były 

powtarzalne, ważne jest aby balon zawsze znajdował się na tej samej głębokości. Urządzenie jest teraz 

gotowe do działania. 

• Sonda nie powinna być stosowana dłużej niż 30 minut stymulacji (ryzyko przemęczenia mięśni). Jedna sonda 

może być stosowana do około 60 zabiegów. 

• Po wykonaniu zabiegu wyłącz urządzenie, rozłącz kable oraz przewód ciśnieniowy i wyjmij sondę. 

• UWAGA: Przy wyciąganiu sondy nie ciągnij za cienki przewód, gdyż może to doprowadzić do jego 

uszkodzenia.  

• Po użyciu sondy przemyj ją zimną wodą z dodatkiem mydła i osusz czystą ściereczką. Nie stosuj wrzątku. 

Nigdy nie zamaczaj przewodów. 



Przeciwwskazania 
Nie używaj tej sondy do elektrostymulacji, gdy występuje lub jest podejrzane: 

• infekcja pęcherza lub pochwy 

• choroba nowotworowa narządu rodnego lub odbytnicy,  

• posiadanie założonego stymulatora serca (skonsultuj to wtedy z lekarzem, który przypisał rozrusznik), 

• w każdym wypadku dyskomfortu przy stymulacji mięśni, 

• w czasie zapalenia pęcherza moczowego, 

• refluks moczowodowy, 

• pęcherz hipotoniczny, 

• ciąża. 

Ostrzeżenia 
1. Nie zanurzaj całej sondy w wodzie i innych płynach, np. dezynfekujących, staraj się nigdy nie zamoczyć 

połączeń elektrycznych. 
2. Nie stosuj blisko źródeł ciepła. 
3. Nie podłączaj do chirurgicznych aparatów wysokiej częstotliwości (ryzyko poparzenia przy elektrodach), 
4. Nie demontuj sondy i nie przekręcaj jej części. 
5. Długotrwałe efekty stosowania elektrostymulacji nie zostały potwierdzone. 
6. Nie sterylizuj sondy i nie stosuj autoklawów! 
7. Nie używaj sondy, jeśli jest uszkodzona. 
8. Ostrożnie u pacjentów niespokojnych i z osłabionym czuciem. 
9. W przypadku podrażnienia skóry lub błon śluzowych, należy skonsultować się z lekarzem. 
10. Sonda została skonstruowana do indywidualnego zastosowania klinicznego i domowego. Może być 

stosowana wyłącznie przez jednego pacjenta. 

Przechowywanie: 
• Przechowuj w chłodnym miejscu, w foliowym woreczku, zawsze po dokładnym osuszeniu. 

• Trzymaj sondę z dala od siarki i jakichkolwiek przedmiotów zawierających siarkę. 

Sonda może być użyta do ok. 60 zabiegów. 

Informacja dotycząca pozbywania się urządzenia 
Ten symbol oznacza, że w celu pozbycia się urządzenia (jako urządzenia elektrycznego lub 

elektronicznego) lub jego części, przekaż je do specjalnego punktu zbierania odpadów zgodnie z 

lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów lub przekaż je sprzedawcy urządzenia. Nie spalaj urządzenia 

lub jego części i nie wyrzucaj do zwykłych śmieci komunalnych.  

Obowiązek ten wynika z Dyrektywy 2002/96/CE, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE. 

Gdy zajdzie taka konieczność, możesz wysłać paczką sondę na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl z 

kartką ZWROT DO UTYLIZACJI, ale po wcześniejszej dezynfekcji/sterylizacji sondy (używana sonda jest 

traktowana jako produkt skażony). 

 

Wytwórca i serwis:  
BEACMED S.R.L. 
Via Monte Bianco 12                                     0051 
27040 Portalbera (PV) 
WŁOCHY 
TEL: +39 038 543 378                   www.beacmed.eu 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
TEL: 65 619 3855 
Sklep diaMedica 
www.diamedica.pl 
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