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WAŻNE INFORMACJE
Przed zabiegiem
Sprawdź swoją zręczność 
naciskając przycisk pompki 
na niebieskim, gumowym 
modelu, aby zwery�kować, 
czy nie będziesz miał 
problemów z użyciem 
zwieracza.

Po zabiegu
1. Przez 2 miesiące po zabiegu będzie się utrzymywało 

nietrzymanie moczu i będziesz używał wkładek do czasu, 
aż Twój lekarz aktywuje urządzenie.

2. To normalne, że krocze może Cię swędzieć i/lub będziesz 
odczuwał dyskomfort przez miesiąc lub dwa.

•  Jeśli dyskomfort będzie się utrzymywał, skontaktuj się 
   ze swoim lekarzem
• Jeśli wystąpi silny ból, zapalenie i/lub wyciek 
  z rany, koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem. 
  To mogą być objawy infekcji.

3. Urządzenie jest wszczepiane głęboko pod skórę i nie powinny być 
widoczne żadne elementy.

4. Urządzenie jest aktywowane po dwóch miesiącach od zabiegu. 
Twój lekarz aktywuje zwieracz naciskając przycisk aktywacyjny 
znajdujący się nad przyciskiem pompki.

•  Celem jest uzyskanie lepszego trzymania moczu 
   niż przed operacją.
• Część pacjentów nie używa żadnych wkładek, a część 

może zmniejszyć ilość używanych na co dzień wkładek.
•  Po aktywacji większość pacjentów ma socjalne trzymanie 

moczu.

5. To zupełnie normalne, że może wystąpić niewielki wyciek moczu 
w chwili wzmożonego wysiłku �zycznego, takiego jak 
uprawianie sportu, praca �zyczna, specy�czne ułożenie ciała, 
kaszel. Jest to normalny objaw. Mankiet wywiera stałe ciśnienie 
na cewkę moczową i nie jest w stanie reagować na nagły wzrost 
napięcia mięśni, jak w przypadku kaszlu.

6. Zdecydowanie nie zaleca się jeździć na rowerze, motocyklu i/lub 
konno (tylko jeśli posiadasz specjalne siodło lub siedzenie). Takie 
aktywności wywołują ekstremalne ciśnienie w mankiecie i cewce 
moczowej, mogą powodować przemijające lub trwałe uszkodzenie 
zarówno zwieracza, jak i cewki.

7. Ostrożnie siadaj. Każda powierzchnia jest dobra do momentu, 
do którego nie wywiera zbyt dużego ciśnienia na mankiet. Ciśnienie 
może wypchnąć płyn z mankietu i kiedy przyjmiesz pozycję pionową 
(wstaniesz), może wywołać niewielki wyciek moczu. Kiedy ciśnienie 
ustąpi, mankiet napełni się ponownie. Po prostu pamiętaj, aby nie 
siadać w pozycji, która wywiera duże ciśnienie bezpośrednio na Twoje 
krocze.

8. Zarówno urządzenie, jak i mankiet nie wpływają na Twoje libido, ani na 
zdolność do erekcji.

9. Urządzenie jest dyskretne i nie jest wykrywane przez skanery 
zainstalowane na lotniskach.

10. Minimalny czas funkcjonowania urządzenia to 30 000 cykli albo 
średnio 7-10 lat. Oczywiście urządzenie może działać znacznie dłużej.

11. Jeśli zauważysz zwiększony wyciek moczu, to może oznaczać spadek 
ciśnienia w urządzeniu lub zwyczajnie, ze względu na indywidualne 
różnice w wielkości cewki moczowej, zwieracz może wymagać 
większego ciśnienia do prawidłowego funkcjonowania. To jest 
zupełnie normalne. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, który 
wstrzyknie do urządzenia roztwór soli �zjologicznej, aby osiągnąć 
właściwe ciśnienie w zwieraczu.

12. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpi potrzeba wprowadzenia 
cewnika moczowego, bezwzględnie mankiet musi być opróżniony, 
a urządzenie dezaktywowane. Inaczej istnieje ryzyko uszkodzenia 
cewki i/lub mankietu. Uszkodzenie jest niemal pewne jeśli zwieracz 
nie jest dezaktywowany.

Otrzymasz kieszonkową kartę �rmy Zephyr, którą powinieneś stale 
mieć przy sobie i zawsze informować lekarza, jeśli są planowane 
jakiekolwiek procedury medyczne w obszarze miednicy.

Włóż gumowy model 
zwieracza do spodenek 
i sprawdź swoją zręczność 
naciskając przycisk pompki, 
aby zwery�kować, czy nie 
będziesz miał problemów z 
obsługą zwieracza.
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Pęcherz: narząd gromadzący mocz. 
Zwieracz zewnętrzny: mięsień otaczający cewkę moczową.

Zwieracz zamyka cewkę moczową, utrzymuje mocz w pęcherzu 
i zapobiega jego nietrzymaniu. Po rozluźnieniu zwieracza, 
pęcherz opróżnia się, wyprowadzając mocz na zewnątrz przez 
cewkę moczową.

Cewka moczowa: przewód wyprowadzający mocz z pęcherza 
na zewnątrz. 
Moszna: worek, w którym znajdują się jądra. 

Sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS) ZSI 375 PF jest 
wyrobem medycznym, wszczepianym wewnątrz ludzkiego ciała. 
Działa jak zwieracz zewnętrzny. 

Mankiet owinięty wokół cewki moczowej. 
Pompka umieszczona w mosznie. 

Pacjent nie powinien dotykać przycisków

Przycisk dezaktywacyjny jest małym przyciskiem umieszczonym 
w górnej części pompki, tuż nad przyciskiem pompki. 

Przycisk aktywacyjny jest małym przyciskiem umieszczonym 
w górnej części pompki, po przeciwnej stronie niż przycisk 
dezaktywacyjny i przycisk pompki.

3 - DZIAŁANIE SZTUCZNEGO ZWIERACZA 
CEWKI MOCZOWEJ (AUS) ZSI 375 PF 

Pacjent trzyma mocz, bo mankiet zaciska cewkę moczową.

3.1 - JAK ODDAĆ MOCZ?

Za pomocą jednej ręki przytrzymaj pompkę w mosznie, tak by 
przycisk pompki znajdował się na wprost.

Palcem wskazującym drugiej ręki naciśnij i puść przycisk pompki.

Mankiet opróżnia się i przestaje uciskać cewkę moczową.

Mankiet potrzebuje 2 – 3 minut, by automatycznie napełnić się 
i ponownie zacisnąć cewkę moczową.

3.2 - OBWÓD HYDRAULICZNY

     Krok 1
Mankiet jest napełniony.
Cewka moczowa jest zaciśnięta.
Pacjent trzyma mocz. 

   
    Krok 2

Kiedy pacjent chce
oddać mocz, naciska 
i zwalnia przycisk pompki
znajdujący się w mosznie.

    Krok 3
Mechanizm wyciąga płyn 
z mankietu, zmniejszając 
ciśnienie wokół cewki moczowej. 
Pacjent oddaje mocz. 
Pęcherz opróżnia się.

   
     Krok 4

W ciągu 2-3 minut 
mankiet wypełnia się 
automatycznie. 
Pacjent znów trzyma mocz. 
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WIDEO TRENINGOWE
www.zephyr-si.com/video1 

1 - ANATOMIA

2 - SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ 
(AUS) ZSI 375 PF 


