MILEX TM
?What is milex pessary

How Pessaries
Can Help You
Resume Your
Normal Activities

چگونه پساری به شما کمک میکند
تا فعالیتهای روزانه خود را به طور
عادی ادامه دهید؟
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پســاریمایلکس
بهتـرینراهبرای
رفعمشـکلشماست...

• اگر از افتادگی رحم و بی اختیاری ادرار رنج میبرید...
• اگر درمان جراحی راه حل مناسبی برای رفع مشکل شما نیست...
• اگر به دلیل مشکالت لگنی زندگی شما دچار اختالل شده است ...

تسنیمبهبودآرمـاننمایندهانحصـاری
کمپانی کوپرسـرجیکالآمریکا در ایـران
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Conservative treatment
of pelvic organ prolapse
and urinary incontinence
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پساری مایلکس چیست؟
پس��اری مایلکس یک وس��یله قابل انعطاف از جنس سیلیکون
و قابل گذاش��تن و برداشتن اس��ت که توسط متخصصین زنان
و کارشناس��ان مامای��ی جهت درم��ان غیر جراح��ی افتادگی
ارگانه��ای لگنی و بیاختی��اری ادراری تجویز و در واژن برای
مدت زمان مشخص جایگذاری میشود.

مزایای استفاده از پساری مایلکس
• ساخته شده از جنس سیلیکون (بدون التکس).
• جهت درمان غیرجراحی مؤثر ،بدون عارضه و با مناسبترین
هزینه.
• بدون نیاز به بیهوشی.
• قابل جایگذاری در درمانگاه  ،مطب و بدون نیاز به بستری در بیمارستان.
• بیمار قادر خواهد بود در زمان استفاده از پساری فعالیتهای
روزانه خود را بهصورت عادی انجام دهد.

اقداماتالزمدرطولدرمانباپساریمایلکس
پساری مایلکس مطابق با آخرین تکنولوژی سیلیکون ساخته
شده است که این موضوع ضامن طول عمر با کمترین میزان
احتمال ایجاد واکنشهای آلرژیک است .با وجود این نکات
مثبت ،الزم است شرایطی توسط بیمار در طول مدت استفاده
از پساری رعایت شود:
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• دوبار مراجعه به متخصص در اولین هفته بعد از جایگذاری پساری و
بعد از آن هر  4تا  6هفته یکبار.

آیاهنگاماستفادهازپساریمایلکسمیتوانمقاربت
داشت؟

بعضی از انواع پساری مایلکس در زمان مقاربت قابل استفاده
هستند؛ اما بعضی از انواع پساری باید در هنگام مقاربت از بدن
خارج گردیده و مجددا ً جایگذاری شوند .چنانچه شما تمایل به
استفاده از پساری مایلکس دارید حتماً با پزشک خود درباره
فعالیتهای آمیزشی مشورت کنید.

چرا باید از ژل پساری استفاده کنیم ؟
ژل پساری دارای خصوصیاتی است که استفاده از آن در زمان درمان
با پساری باعث حفظ آرامش و راحتی بیمار خواهد بود .از جمله نکات
مثبت آن ،میتوان به کمک جهت بازسازی و نگهداری خاصیت اسیدی
واژن ،جلوگیری از رشد ارگانیزمهای بوزا در واژن ،جلوگیری از جذب
ترشحات توسط پساری و عمل بوزدائی اشاره کرد .این ژل با مرطوب
نگهداشتن دیوارههای واژن مانع از هرگونه آسیب به دیواره واژن میشود.
دستورالعمل استفاده از ژل پساری:

• هفته اول جایگذاری پساری 3 :بار در هفته؛ هر بار به میزان نصف اپلیکاتور
• ازهفتهدومبهبعدجایگذاریپساری 2:باردرهفته؛هرباربهمیزاننصفاپلیکاتور

• استفاده مداوم از ژل پساری (طریقه استفاده در ادامه آمده است).
• مشورت با پزشک بالفاصله در زمان بروز مشکالتی مثل خونریزی،
ترشحات بد بو ،درد ،احتباس ادراری ،عدم اجابت مزاج و تغییر رنگ
دهانه رحم.

پساری مایلکس چگونه کار میکند؟
یک پساری عناصری از لگن را که دچار افتادگی هستند جمع
کرده و در مکان اصلی خود دوباره ثابت میکند .بعضی از
انواع پساری مایلکس نیز به جهت پایدارسازی ادرار در هنگام
بیاختیاری استرسی (بیاختیاری ادرار هنگام عطسه ،سرفه،
خنده و هیجان) عمل میکنند.
شایان ذکر است برخی از انواع پساری در بیمارانی که هر دو
مشکل را به طور همزمان دارند قابل جایگذاری است .بعضی از
انواع پساری بهعنوان کمککننده سرکالژ (دوختن گردن رحم
برای جلوگیری از سقط مکرر) کاربرد دارد .پساریها قابلیت
وارد شدن و خارج شدن از بدن را داشته که این امر به وسیله
متخصصین زنان و کارشناسان مامایی انجامپذیر است (الزم به
ذکر است ،خارجکردن و جایگذاری مجدد پساری در صورت
آموزش کامل توسط بیمار یا اطرافیان بیمار قابل انجام است).

• رعایت کامل نظافت دستگاه
تناسلی ،در زمان استفاده از پساری.
• یادگیری کامل مراقبت ،گذاشتن
و خارج کردن پساری توسط بیمار یا
اطرافیان.
• در زمان خروج پساری از بدن،
پساری میبایست با آب و صابون
شسته شود.

چگونه با پساری مایلکس راحت باشیم؟
امکان دارد در بعضی از مواقع پساری در مکان درست جای
نگیرد .در این وضعیت بیمار حتماً میبایست به پزشک مراجعه
کرده و موضوع را مطرح کند تا معاینه مجدد انجام شود.

چه مواردی را باید در زمان انجام MRI
یا عکس رادیولوژی رعایت کرد؟
از آنجایی که پساری مایلکس دارای اجزای فلزی است ،لذا به هنگام
انجام  MRIیا عکس رادیولوژی باید از بدن خارج گردد .شما میبایست
قبل از انجام  MRIیا عکس رادیولوژی با پزشک خود مشورت نمائید.

برای سفارش پساری مایلکس چه اقداماتی الزم است؟
پس از مشورت با پزشک خود و کسب اطالعات الزم از بروشور
برای سفارش میتوانید با شرکت تسنیم بهبود آرمان تنها نماینده
فروش پساری مایلکس در ایران با شماره تلفنهای 22679440
و  09101423262تماس حاصل فرمائید.

