CO JE

?

Urolastic je injekční implantát určený k léčbě stresové inkontinence u žen. Urolastic je kompozitní elastický materiál,
který je tělem dobře snášen. Aplikuje se v tekuté formě pomocí injekce do oblasti okolo močové trubice, kde ihned vytváří
stabilní elastickou substanci – implantát. Tento implantát je na rozdíl od jiných injekčních přípravků nevstřebatelný a není
tekutý – což je podstatou vysokého a dlouhodobého účinku.

JAK UROLASTIC FUNGUJE?

KDY JE NEJLEPŠÍ UROLASTIC POUŽÍT?

Urolastic se aplikuje injekcí do čtyř oblastí kolem močové
trubice během krátkodobého ambulantního výkonu. Místa
aplikace jsou z důvodu maximální účinnosti vybrána jako
pozice hodinových ručiček 2, 5, 7 a 10 hodin kolem
středu močové trubice. Toto umístění poskytuje nejlepší
oporu pro močovou trubici a zajišťuje snížení nebo úplnou
eliminaci nechtěného úniku moče.

Urolastic je ideální pro léčbu stresové inkontinence u žen
s oslabeným svěračem močového měchýře. Zejména
u žen může totiž oslabení svěrače vést spolu s jinými
příčinami k inkontinenci. Svěrače jsou svaly, které jako
součást močového systému umožňují zadržování moči,
a pokud nepracují správně, dochází k jejímu úniku.
Urolastic vytvořením stabilních implantátů poskytuje
podporu pro zlepšení funkce svěrače a pomáhá tak
zabraňovat nechtěnému úniku moči. Urolastic je možno
využít i tehdy, pokud jiná léčba, konzervativní nebo
i operativní, selhala.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY
POUŽITÍ UROLASTICU?
Urolastic je první injekční implantát, který poskytuje
dlouhodobé řešení Vašich potíží. Většina jiných injekčních
přípravků je tvořena vstřebatelnými materiály, jejichž
účinnost se s postupem času snižuje. Urolastic naopak
vytváří dlouhodobě stabilní, nevstřebatelný a tělem
dobře tolerovaný implantát. Jeho aplikace nevyžaduje
hospitalizaci ani celkovou anestezii a umožňuje Vám vrátit
se k normálnímu životu prakticky okamžitě. Urolastic
navíc nepřirůstá k okolní tkáni. Proto na rozdíl od jiných
přípravků může být v případě potřeby i jednoduše
odstraněn.

JE UROLASTIC ŘEŠENÍ I PRO MNE?
Pokud máte potíže se samovolným únikem moči –
inkontinencí – mohl by být Urolastic řešením Vašich potíží.
Kontaktujte lékaře specialistu – ten Vám na základě
podrobného vyšetření doporučí tu nejlepší léčbu.

UROLASTIC – SNADNÁ A BEZPEČNÁ LÉČBA STRESOVÉ INKONTINENCE (SUI)
•

Minimálně zatěžující, jednoduchá, spolehlivá a bezpečná metoda

•

Zákrok trvající obvykle méně než 15 minut

•

Ambulantní ošetření – žádná celková anestezie nebo hospitalizace

•

Stabilní implantát – žádná migrace ani snižování účinku vstřebáváním

JAK TOTO ONEMOCNĚNÍ ZJISTIT?
Pokud máte potíže se samovolným únikem moči,
kontaktujte svého lékaře. Ten na základě podrobného
vyšetření určí přesný typ onemocnění. Pouze po té lze
zvolit účinnou léčbu. Pamatujte, že nesprávně zvolená
léčba bez konzultace s lékařem může vážně poškodit
Vaše zdraví.

?

Stav před léčbou –
močový měchýř
není dobře
uzavřen.

UROLASTIC – LÉČBA
V průběhu aplikace
jsou umístěny čtyři
implantáty kolem
močové trubice.

Aplikace implantátů Urolastic je velmi jednoduchá,
minimálně zatěžující a rychlá. Po úvodním běžném
vyšetření močového měchýře cystoskopem a místním
umrtvení jsou provedeny čtyři vpichy tenkou jehlou
do okolí močové trubice s malým množstvím implantátu
Urolastic.
Většina žen může odejít domů krátce po provedení
zákroku. Močení může být pro Vás zpočátku obtížnější,
díky reakci na aplikaci. Lékař Vás po zákroku bude
informovat jak postupovat.

Implantáty
Urolastic podporují
uzavření močového
měchýře a brání
úniku moči.

UROLASTIC – SPOLEHLIVOST
Na základě několikaleté zkušenosti s jeho používáním je
ověřeno, že Urolastic je velmi dobře snášen. Nezpůsobuje
alergické reakce a setrvává v místě aplikace. Udržuje si
svůj tvar a elasticitu a tím i svůj účinek. To umožňuje
v případě potřeby implantát vyjmout. Navíc je dobře
viditelný například pomocí ultrazvuku.

UROLASTIC – DLOUHODOBÝ ÚČINEK
Účinek implantátů Urolastic je dlouhodobý, protože
nejsou tělem nijak odbourávány, vstřebávány či
zmenšovány. Díky aplikaci ve formě tekutiny se
jejich tvar ideálně přizpůsobuje okolní tkáni a dobře
odolává vnějšímu tlaku. Po nějaké době dojde navíc
k přirozenému obklopení a zafixování implantátů
pojivovou tkání, což podporuje jejich dlouhodobou
účinnost.
Další informace na www.urolastic.cz
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