
Svojho lekára sa opýtajte na možnosť liečby výplňou

do mäkkých tkanív a na jej výhody, 
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INKONTINENCIE

ako aj na iné možnosti liečby. 

Ak máte príznaky stresovej inkontinencie, mali by ste 

kontaktovať svojho lekára, nakoľko je v súčasnosti 

dostupných viacero spôsobov liečby.

MEDITRADE spol. s r. o.
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Tel:  +421 2 501 095 10
Fax: +421 2 556 489 25
obchod@meditrade.sk
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Čo je stresová 
inkontinencia? Liečba

Zákrok je vykonávaný pod lokálnou anestéziou. 

 

® Bulkamid gél: 

•  Nie je absorbovateľný okolitým tkanivom

•  Ostáva v mieste aplikácie

•  Nespôsobuje alergické reakcie

•  Nespôsobuje tvrdnutie tkaniva

•  Zachováva elasticitu a štruktúru tkaniva

•  Nezanecháva v tkanive žiadne mikročastice

Stresová inkontinencia je dôsledkom

Výplň zabraňuje úniku moču.

Po prvom bezproblémovom močení sa môžete vrátiť

domov a pokračovať v každodenným aktivitách. 

Možné vedľajšie účinky:

•  Prechodná bolesť a krvácanie pri prvom močení.

•  Zápal močového mechúra je zriedkavý, ale  je 

 ľahko liečiteľný antibiotikami.

Po liečbe

Močový

Močová

Uzatvárací mechanizmus

®Dávka gélu Bulkamid .

Dvíhať
Kýchnuť si bez následkov

Kašlať
Behať

Skákať

Pokojne sa smiať

IDEÁLNE RIEŠENIE STRESOVEJ INKONTINENCIE

mechúr

 trubica

oslabeného uzatváracieho mechanizmu.

Stresová inkontinencia je zvyčajne dôsledkom 

oslabených alebo poškodených svalov, ktoré majú 

brániť úniku moču, ako sú svaly panvového dna a 

uretrálny zvierač. Ich oslabenie môže spôsobiť únik 

moču, keď je močový mechúr pod tlakom, napríklad 

pri smiechu alebo kašľaní.

Stresová inkontinencia je veľmi bežný problém, ktorý 

postihuje milióny žien.

Množstvo uniknutého moču je 

zvyčajne malé, avšak stresová 

inkontinencia môže zapríčiniť 

únik väčšieho množstva,  

obzvlášť, keď je močový mechúr 

príliš plný.

Stresová inkontinencia môže byť veľmi nepríjemný 

problém, avšak v súčasnej dobe je dostupných 

viacero foriem efektívnej liečby.

Liečba s ® Bulkamid môže byť pre vás riešením. 
®Bulkamid  je injekčná forma výplne do mäkkých tkanív. 

Ide o minimálne invazívnu procedúru s nízkou mierou 

komplikácii a krátkou dobou rekonvalescencie.

Tri až štyri dávky hydrogélu ® Bulkamid sa injekčne 

aplikujú do steny močovej trubice, aby posilnili 

uzatvárací mechanizmus trubice.

Tri až štyri dávky gélu ® Bulkamid sú pod 
lokálnou anestéziou injekčne aplikované 
do steny močovej trubice.


