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Wprowadzenie 
 
Działanie stożków dopochwowych NT200 zostało potwierdzone klinicznie i prowadzi do wzmocnienia 
mięśni dna miednicy mniejszej oraz poprawy ich kondycji, co pozwala uniknąć niekontrolowanego 
wycieku moczu i innych problemów, jak wypadanie macicy, ale też powinno poprawić odczucia seksualne 
zarówno Twoje, jak i Twojego partnera.  
Dzięki stożkom dopochwowym NT200 będziesz krok bliżej, żeby mieć silniejsze i zdrowsze mięśnie dna 
miednicy. 
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Czym są stożki dopochwowe NT200? 
 
Dziękujemy za wybranie stożków dopochwowych NT200. Zostały one stworzone specjalnie dla kobiet jako 
klinicznie sprawdzony system napinania mięśni dna miednicy, składający się z sześciu stożków 
waginalnych o różnej wadze. 
Stosując stożki dopochwowe NT200, twoje mięśnie dna miednicy mogą: 

• Zapobiec takim problemom, jak wypadanie macicy. 

• Poprawić satysfakcję podczas współżycia seksualnego. 

• Poprawić siłę mięśni oraz krążenie krwi. 
 

Czym są ćwiczenia Kegla? 
 
Ćwiczenia Kegla (mięśni Kegla) pomagają wzmocnić siłę i napięcie mięśni oraz więzadeł w obszarze dna 
miednicy. Ćwiczenia tego rodzaju zostały pierwszy raz opublikowane w literaturze medycznej w roku 1948 
przez Dr Arnolda Kegla – stąd nazwa. Mięśnie dna miednicy wspierają macicę, pęcherz moczowy oraz 
jelita, aby pomóc utrzymać te organy w miejscu, ale są też odpowiedzialne za kontrolę trzymania moczu 
oraz kału, a także za odczucia seksualne. 
Ćwiczenia Kegla są zaleceniem medycznym dla wszystkich kobiet w celu utrzymania zdrowych mięśni dna 
miednicy i powinny być przeprowadzany w następujący sposób: 
1. Zaczynając od odbytu, rozpocznij napinanie mięśni dna miednicy próbując je spiąć tak mocno, jak tylko 

możesz. 
2. Utrzymując te mięśnie ściśnięte, zacznij ściskać swoje mięśnie pochwy podnosząc je w kierunku pępka. 
3. Gdy masz już je ściśnięte i podniesione, rozluźnij je całkowicie. 
 
Ćwiczenie to powinno być wykonywane z całych sił i wymaga codziennej motywacji, co jest trudne i nie 
daje pewności poprawnego przebiegu. Badania kliniczne wykazały jednak, że tego rodzaju ćwiczenie staje 
się bardziej skuteczne, gdy jest przeprowadzane z użyciem pewnego obciążenia, tzn. gdy mięśnie muszą 
być ściśnięte, aby utrzymać coś. Stożki dopochwowe NT200 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby po 
włożeniu stożka wywołać odruch skurczowy otaczających go mięśni, co stymuluje i aktywuje cały układ 
mięśni, a zarazem stanowi czynnik motywujący do regularnego programu ćwiczeń.  
 

Jak stosować stożki dopochwowe NT200? 
• Przed użyciem NT200 udaj się do toalety. Twój pęcherz powinien być opróżniony. Zawsze umyj stożki 

ciepłą wodą z mydłem, wysusz je i wszystko jest gotowe do startu. 

• W pozycji półkucki (lub jedną nogą na krześle lub toalecie), rozstaw nogi, jak podczas wkładania 
tamponu. Upewnij się, aby nie było majtek. Nawilżenie stożka wodą lub żelem może ułatwić 
włożenie go do pochwy. 

• Trzymaj palec na czubku stożka przy lince i zaciśnij wokół niego mięśnie. Powinnaś poczuć, jak stożek 
jest wciągany w górę odchodząc od opuszka palca. Będzie to oznaczać, że stożek jest włożony 
prawidłowo, a mięśnie kurczą się tak, jak powinny. 

• Jeśli nie czujesz podciągania stożka w górę lub gdy stożek jest wypychany i opiera się na opuszku 
palca, to prawdopodobnie napinasz mięśnie brzucha. Spróbuj napiąć mięśnie miednicy raz jeszcze, 
aż poczujesz prawidłowy ruch stożka. Przypomina to sytuację, gdy wstrzymujesz wypływ strumienia 
moczu. Wymaga to pewnej wprawy, ale pamiętaj, aby ćwiczyć właściwe mięśnie. Gdy już raz ci się 
to uda, rób tak dalej. 

• Rozpocznij ćwiczenie stojąc z lekko rozstawionymi nogami. Jeśli stożek będzie wypadał, użyj lżejszy 
stożek. 

• Gdy już możesz utrzymać stożek w takie pozycji przez dwie minuty, zacznij się poruszać, gdy stożek 
jest cały czas włożony. 
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• Stopniowo zwiększaj czas utrzymania stożka do maksymalnie 15 minut, dwa razy dziennie. Jeśli 
zdołasz utrzymać stożek o danej wadze przez 15 minut w ten sposób przez dwa kolejne dni, 
powinnaś przejść do używania następnego stożka o większej wadze. 

• Po zakończeniu ćwiczenia, dokładnie umyj stożek w ciepłej wodzie z mydłem. Pozostaw do 
kompletnego wysuszenia i schowaj do opakowania. 

 
Stosując w ten sposób NT200, wiele kobiet zauważy poprawę siły mięśni i kontroli pęcherza w ciągu 4-6 
tygodni, ale uzyskanie wystarczającego napięcia mięśniowego trwa przynajmniej trzy miesiące. U każdej 
osoby może to wyglądać różnie, więc postępuj zgodnie z własnym rytmem ćwiczeń. 
Nawet jeśli Twoje mięśnie dna miednicy osiągną już odpowiedni stopień napięcia i kontroli moczu, 
kontynuuj ćwiczenia w sposób okresowy, aby utrzymać ten stan. 
 

Przeciwwskazania 
 
1. Rozpoznanie lub podejrzenie chorób pochwy, narządów rodnych czy w obrębie miednicy, włączając w 

to infekcje, stany zapalne, choroby weneryczne, zapalenie narządów miednicy mniejszej, a także rak 
macicy lub szyjki macicy. 

2. W czasie sześciu tygodni od urodzenia lub operacji w obrębie miednicy. 
3. W okresie ciąży lub próby zajścia w ciążę, chyba że za zezwoleniem lekarza. 
4. W trakcie lub po stosunku seksualnym. 
5. W czasie miesiączki. 
6. Gdy używasz tampon, krążek dopochwowy lub membranę. 
 
Gdy stosujesz wkładkę domaciczną, gdy występuje wypadanie macicy lub jakiekolwiek obawy związane ze 
stosowaniem NT200, skonsultuj to z lekarzem. 
 

Środki ostrożności i ostrzeżenia 
 

• Przed każdym użyciem stożka, sprawdź go dokładnie, czy nie jest pęknięty i w jakikolwiek sposób 
uszkodzony. 

• Nie sterylizuj i nie używaj alkoholu do czyszczenia stożków, gdyż te metody mogą je uszkodzić. 

• Żeby uniknąć transmisji drobnoustrojów, stożki powinny być używane tylko przez jedną osobę. Nigdy 
nie udostępniaj stożków komuś innemu. 

• Jest rzeczą normalną, że możesz czuć pewien dyskomfort lub ból w regionie miednicy w początkowym 
okresie ćwiczeń za pomocą stożków NT200 lub gdy zastosujesz stożek o wyższej wadze. Będzie to 
efektem nadwyrężenia niewytrenowanych mięśni. Przy każdych następnych ćwiczeniach powinno być 
coraz lepiej, jednak gdy dyskomfort lub ból nie ustępuje lub gdy ból nasila się jeszcze bardziej, 
zaprzestań stosowania NT200 i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 

• Mogą wystąpić podrażnienia, stany zapalne lub infekcje pochwy, szczególnie wtedy, gdy nie były 
przestrzegane zalecenia co do stosowania oraz czyszczenia. W takim wypadku natychmiast zaprzestań 
stosowania NT200 i skontaktuj się z lekarzem. 

 

Przechowywanie 
 
Przechowuj stożki w chłodnym i suchym miejscu, zawsze poza bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 
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Czyszczenie 
 
Zarówno przed, jak i po każdym użyciu ważne jest, aby dobrze wyczyścić stożki. Czyść je przyjaznym dla 
ciała sprayem antybakteryjnym lub dobrze przemyj gorącą woda z mydłem. Upewnij się, aby stożki 
potem dokładnie wypłukać i nie pozostawić żadnych resztek mydła, a następnie wytrzeć do sucha za 
pomocą niewłóknistej ściereczki lub chusteczki. 
 
 

Symbole i oznaczenia 
 

 
Nazwa i adres producenta 

 Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela w Unii Europejskiej 

 
Zgodny z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy do Urządzeń Medycznych 

 
Sprawdź w instrukcji obsługi 

 Numer seryjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytwórca: 
Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd 
XiliBaimang Xusheng Industrial Estate  
No. 3 building  
Nanshan Shenzhen 518108, CHINY 
TEL: 0086-755-27652316 
Email: service@ nutekmedical.com 
www.nutekmedical.com 

Autoryzowany przedstawiciel:  
 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Eiffestrasse 80 
20537 Hamburg, NIEMCY 
TEL: +49-40-2513175  

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

Dystrybutor: 
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