UroDapter®
Urológiai fecskendő adapter

A húgyhólyag gyógyszeres
feltöltésének minimálisan invazív módja

UroDapter® steril fecskendő adapter
(Luer Lock és Luer Slip fecskendőkhöz is csatlakoztatható)

Nincs szükség katéterre
a húgyhólyag a húgycsövön át történő feltöltéséhez!

Előnyök - a hagyományos katéter használatához képest Indikációk
• Nem okoz felületes húgycsőnyálkahártya
sérülést
• Fájdalommentes hólyagfeltöltés (instilláció)
• Rövidebb ideig tartanak a kezelés
előkészületei
• A használt oldat nemcsak a húgyhólyaggal,
hanem a húgycsővel is érintkezik, mindkét
helyen kifejtve a hatását – ugyanezt katéterrel
nem lehet megvalósítani
• Lényegesen kevesebb komplikáció és
fertőzésveszély
• Mindössze 8mm mélységig hatol csak be a
húgycsőbe
• Akkor is használható, ha a katéterhasználat
ellenjavallt, vagy az a páciens heves fájdalmai
miatt nem végezhető el
• Idő- és költséghatékony

• Interstitiális cystitis/hólyagfájdalom szindróma
(IC/BPS)
• Visszatérő húgyúti fertőzések
• Daganatok miatt végzett helyi, vagy szisztémás
gyógyszeres kezeléseket követően fellépő
kemo-cystitisek
• Kismedencei daganatok radioterápiáját
követően fellépő sugár-cystitisek
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UroStill®
A húgyhólyag saját kezű gyógyszeres feltöltését segítő eszköz intestitiális
cystitis/hólyagfájdalom szindrómában (IC/BPS) szenvedő nőbetegek részére
Moduláris felépítésű – az UroDapter® urológiai fecskendő adapterrel együtt
használható

Jelenlegi ismereteink szerint az IC/BPS-nek
nincsen végleges gyógymódja. A betegség
élethosszan tartó kezelést igényel.
Az IC/BPS leghatékonyabb terápiája a húgyhólyag
gyógyszeres feltöltése (intravezikális instilláció),
melyet rendszeres időközönként el kell végezni.
Ezt jelenleg csak szakértő urológus tudja
elvégezni, ami emeli a költségeket.
A kezelések gyakoriságát a kezelőorvos előre
meghatározza, ami gyakran alul-, vagy
túlkezeltséget eredményez.
Az UroStill® fejlesztője és gyártója:
Happy Business Services Zrt.
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Az UroStill® segítségével a nőbetegek otthon,
saját maguk is elvégezhetik az önkezelést, amikor
annak szükségét érzik
Az UroStill® segítségével a húgycsőnyílás
könnyen felkereshető. Ez az önkezelő eszköz
nélkül csak nehézkesen, vagy egyáltalán nem
tehető meg. Az eszköz használatát egyszerű
megtanulni; ezt követően az önkezelés egyedül,
külső segítség nélkül is elvégezhető
Az önkezelés csökkenti az orvosi vizitek számát,
amivel a páciens időt és pénzt takaríthat meg
Az önkezelés a páciens igényeihez igazodik; a
kezelés gyakorisága optimalizálható.
Mivel az UroDapter® fecskendő adapterrel együtt
használható, az adapter összes előnye is
érvényesül
Diszkrét hordozótáskájában az eszköz összes
szükséges és opcionális eleme tárolható, így azt a
páciens bárhová magával viheti
Az UroStill® az IC/BPS terápiájának a jövője!

