Pesszárium-Terápia „Dare to care“

Használati útmutató
Cerclage pesszárium (Cerclage Pessar)
(Típus A nem perforált, Típus ASQ perforált)
Alkalmazási terület: A cerclage pesszárium hajlékony szövetbarát szilikonból készül. A többi szilikon
pesszáriumhoz hasonlóan ez is nagyon hajlékony, ezáltal könnyen összenyomható és fájdalommentesen
alkalmazható. A cerclage pesszárium azoknál a terhes nőknél kerül alkalmazásra, akiknél a méhnyakra történő
nyomás csökkentése a cél és ezáltal egy esetleges koraszülés elkerülhető.
Ebbe a kategóriába tartoznak a terhesek terhelő szülészeti kórelőzménnyel, akiknél egy infekció, mint lehetséges
kórok kizárható, ikerterhességek, és azok a terhesek, akik testi megterhelésnek (pl. hosszantartó állás) vannak
kitéve. A kezelés korai megkezdése (általában a 15-20 hét körül) javasolt. Rendszeres hüvelyi ultrahangvizsgálat
(fekve és állva) ad a belső méhszáj állapotáról, illetve a méhnyak hosszúságáról felvilágosítást. A cerclage
pesszárium feladata nem a méhszáj összezárása, hanem a méhnyak magasan történő megtámasztása és/vagy az
os sacrum felé történő irányítása (nyíl). Ezáltal a méhnyakra nehezedő nyomás csökken. A kezelés további
javaslata olyan húzó jellegű alhasi fájdalmak fellépése a terhesség során, amelyeket a terhes nő mint „lefelé húzó,
majdnem fájdalmas nyomásként” ír le, melyek elsősorban testi megterhelés után lépnek fel. Ezek a panaszok
elsősorban ikerterhességeknél, illetve többedszer szülő nőknél fordulnak elő.
Méret: A cerclage pesszáriumok külső átmérőjük méretében (65 vagy 70 mm), valamint a boltozat magasságában
(17, 21, 25 vagy 30 mm) különböznek. A belső átmérő minden modell esetében 32 vagy 35 mm.
Használat: az orvosnak kell a megfelelő nagyságú pesszáriumot kiválasztani és a nőgyógyászati
vizsgálószéken felhelyezni. A kezelés szempontjából nagyon lényeges, hogy a pesszárium
boltozatának kell felfelé tekintenie, így a nagyobb átmérőjű alsó rész a kismedencei izomzatra
.
támaszkodik
és a méhnyakat alátámasztja. Azáltal, hogy a pesszárium nagyon hajlékony és könnyen
összenyomható, felhelyezése fájdalommentes. Az eszközt amennyire csak lehet a hátsó
hüvelyboltozatba craniálisan kell elhelyezni, miközben a portio a boltozat felső kör alakú nyílásába
illeszkedik. Az orvosnak rendszeresen kontrollálnia kell, hogy a méhszáj nincs-e túl szorosan a
pesszárium által körülzárva. Kismértékű ödéma kialakulása a kezelés szempontjából kedvező lehet.
Megfelelően elhelyezett pesszárium a beteg számára nem érzékelhető. Gyakran a húzó jellegű alhasi
fájdalmak a pesszárium felhelyezése után azonnal megszűnnek, ez a kezelés folytatására mind a
beteg, mint az orvos részétről további motiváció. A pesszárium felhelyezését síkosító gél alkalmazása
megkönnyítheti. Ebben az esetben egy olyan antibiotikumot tartalmazó krém alkalmazása ajánlott,
amely a normál hüvelyflórát nem veszélyezteti.
Panaszmentesség esetén a pesszárium a szülés kezdetéig (indikáció: húzó alhasi fájdalmak) vagy a
befejezett 37. terhességi hétig (indikáció: fenyegető koraszülés) maradhat a hüvelyben. Erősebb
hüvelyi folyás esetén az eszközt el lehet távolítani, majd tisztítás után újra visszahelyezni. Hüvelyi
ultrahang vizsgálatok a pesszárium kezelés mellet továbbra is lehetségesek, illetve az eszköz
helyzetét - telt hólyag mellett - hasi ultrahanggal is kontrollálni lehet.
Mellékhatások/Szövődmények: A pesszárium alkalmazása során egy lehetséges hibaforrás az
eszközt boltozatával lefelé helyezni a hüvelybe. Ebben az esetben a méhszáj alátámasztása nem lesz
kielégítő.
Egy enyhén bővebb mértékű hüvelyi folyás gyakori kísérő jelensége a kezelésnek, a klinikai képtől
függően kell esetleges bakteriológiai vizsgálatokat elvégezni. Nagyobb klinikai vizsgálatok adatai
szerint a hüvelyflóra statisztikailag nézve nem változik a kezelés hatására érdemlegesen
Egy pesszáriumot csak egy beteg használjon.
A pesszárium anyaga aldehid tartalmú fertőtlenítőszerrel kezelhető (pl.
gőzsterilizálásra 134°C / 3,8 bar-ig illetve forrólevegő-sterilizálásra 250°C-ig.
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