
anální tampóny

Anální tampóny jsou zdravotnické prostředky/pomůcky,  
vyrobené z polyvinylalkohol pěny (PVA). Pěna – materiál  
je toxikologicky, dermatologicky i imunologicky inaktivní  
(certifikáty na vyžádání). V nabídce jsou různé tvary  
i velikosti análních tampónů vzhledem k individuálním 
potřebám každého pacienta.
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Kuželovitý

Cylindrický

Spirální

1636     83 mm  30/36 mm
1628     67 mm  26/32 mm

2103     30 mm  10 mm
2123     30 mm  12 mm
2153     37 mm  15 mm
2180     67 mm  18 mm
2181     60 mm  18 mm
2182     47 mm  18 mm
2183     37 mm  18mm
2200     67 mm  20 mm
2201     60 mm  20 mm
2220     67 mm  22 mm
2221     60 mm  22 mm
2222     51 mm  22 mm
2240     67 mm  24 mm

0220     64 mm  22 mm
0260     64 mm  26 mm

2241     60 mm  24 mm
2260     67 mm  26 mm
2261 60 mm 26 mm
2262 51 mm 26 mm
2280 67 mm 28 mm
2300 67 mm  30 mm
2301 60 mm 38 mm
2330 67 mm 33 mm
2380 67 mm 38 mm
2400 67 mm 40 mm
2405 102 mm 40 mm
2450 67 mm 45 mm

0263     44 mm  26 mm
0330     64 mm  33 mm

Indikován při snížené funkci vnitřního svěrače a zachovalé senzitivitě. 
Střední rozšířená část dobře utěsní anální kanál a projmutí minimalizuje 
dráždění. 

Standardní tampón, který je indikován v případech, kdy je inkontinence 
způsobena nedostatečným uzávěrovým mechanizmem, při aspoň  
minimální zbytkové funkci zevního svěrače.

Indikován u inkontinentních nemocných trpícím zvýšenou flatulencí. 
Spirálně vroubkovaný povrch umožňuje, v nezbytně nutné míře,  
odchod plynů, který by jinak svým přetlakem mohl způsobit vytlačení 
tampónu, a tím ztrátu jeho funkce a střevní debakl. 
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Kat. č:  délka průměr 
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Katalogové číslo: 7100 Katalogové číslo: 7200

Katalogové číslo: 7400

Konvexní

Kulový

Aplikátor na anální tampóny malý Aplikátor na anální tampóny velký

Anální krytka kulatá

3020    51 mm  24mm
3030     60 mm  33 mm

3103 40 mm 10 mm
3123 49 mm 12 mm
3150 60 mm 15 mm
3180 60 mm 18 mm
3182 40 mm 18 mm

3200 60 mm 20 mm
3220 60 mm 22 mm
3280 40 mm 28 mm
3300 67 mm 30 mm

Indikován u nemocných se zachovalou citlivostí ve vstupní části do anál-
ního kanálu (senzitivní zóně), ale omezenou funkcí svěračového aparátu. 
Zúžení minimalizuje kontakt se senzitivní zónou, a tak snižuje dráždění,  
na které vnitřní svěrač odpovídá svojí relaxací. 

Balónovitý – indikován u nemocných bez jakékoli reziduální funkce 
svěračového aparátu. Kulovité respektive balónovité zakončení fungu-
je jako zátka a tím zajišťuje zadržení stolice v rektální ampule. 
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Konkávní

1160 67 mm 16 mm
1161 60 mm 16 mm
1162 51 mm 16 mm
1164 40 mm 16 mm
1181 60 mm 18 mm
1200 67 mm 20 mm
1201 60 mm 20 mm

1202 51 mm 20 mm
1250 67 mm 25 mm
1251 60 mm 25 mm
1280 67 mm 28 mm
1281 60 mm 28 mm
1300 67 mm 30 mm
1350 67 mm 35 mm

Indikován u nemocných s normálním anatomickým uspořádáním anál-
ního kanálu nebo v případě jeho tenózy (zúžení). Zúžení ve střední části 
tampónu snižuje dráždění a tím zlepšuje jeho toleranci.



anální tampóny
NÁVOD K POUŽITÍ. Prosíme, přečtěte si také pečlivě doporučení na zadní 
straně. Zavedení (aplikaci) tampónu provádějte přesně podle tohoto ilustro-
vaného návodu. Tampóny jsou určeny pro jedno použití. Aplikátor – zavaděč je 
určen k opakovanému použití.

Před aplikací si umyjte ruce mýdlem.

Vytáhněte provázek pro vytažení.

Tampón našroubujte na trn zavaděče. 
Na horní konec tampónu je vhodné 
nanést vazelínu pro snadnější 
zavedení.

Vytahovací vlákno přilepte náplastí 
k  hýždi.

Opláchněte či omyjte si konečník.

Krátce namočte tampón ve vlažné 
vodě.

Uchopením za aplikátor zaveďte 
tampón dostatečně hluboko do 
konečníku.

Po aplikaci tampónu si opět umyjte 
ruce.

Vyjměte tampón z ochranného 
obalu.

Vymačkejte přebytečnou vodu, ale 
neždímejte! 

Aplikátor šroubovitým pohybem 
vytáhněte. Při vytahování přidržte 
tampón sevřením svěračů a hýždí.

Maximálně po 8 hodinách tampón, 
pomocí vlákna, vytáhněte. Použitý 
tampón NIKDY nevhazujte do 
toalety.



anální tampóny

doporučení:
• před použitím tampónu, pokud je to možné, se vyprázdněte

• pravidelným nácvikem se pokuste navyknout střevo na stejný čas vyprazdňování  

   (o způsobu nácviku se poraďte se svým lékařem)

• zpočátku používejte tampóny menší velikosti

• hrot aplikátoru, pro jeho snazší uvolnění, potřete vazelínou

• zpočátku, po zavedení tampónu, můžete mít pocit nucení na stolici – stažením  

   konečníku nucení potlačte, nebo vyčkejte, až nucení samo vymizí (tento reflex  

    po určité době, cca 5–6 týdnů vymizí)

• zavedený tampón ponechte v konečníku maximálně 6–8 hodin

• tampón odstraňte pozvolným tahem na vytahovací vlákno

• dojde-li při vytahování tampónu k přetržení vlákna a Vy nebudete schopni se jej  

    sami vytáhnout, prosíme, navštivte lékaře

• další tampóny získáte u svého ošetřujícího lékaře nebo u nás
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Před aplikací si umyjte ruce mýdlem.

Vytáhněte provázek pro vytažení.

Tampón našroubujte na trn zavaděče. 
Na horní konec tampónu je vhodné 
nanést vazelínu pro snadnější 
zavedení.

Vytahovací vlákno přilepte náplastí 
k  hýždi.

Opláchněte či omyjte si konečník.

Krátce namočte tampón ve vlažné 
vodě.

Uchopením za aplikátor zaveďte 
tampón dostatečně hluboko do 
konečníku.

Po aplikaci tampónu si opět uymjte 
ruce.

Vyjměte tampón z ochranného 
obalu.

Vymačkejte přebytečnou vodu, ale 
neždímejte! 

Aplikátor šroubovitým pohybem 
vytáhněte. Při vytahování přidržte 
tampón sevřením svěračů a hýždí.

Maximálně po 8 hodinách tampón, 
pomocí vlákna, vytáhněte. Použitý 
tampón NIKDY nevhazujte do 
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