
FEMMAX
DILATATOREN

Vrouwelijke verzorging
voor vrouwen van 

alle leeftijden.



FEMMAX
DILATATOREN

De FEMMAX®-dilatator werd
in eerste instantie ontwikkeld
om de klinische risico's aan te
pakken voor vrouwen die
vaginale verklevingen
opliepen na gynaecologische
chirurgie en radiotherapie. 
 
Het gebruik van het product
werd vervolgens uitgebreid
(onder klinische supervisie)
naar vrouwen die hun vaginale
spieren wilden trainen om te
ontspannen zonder angst en
druk, waar het ook van nut is
gebleken. Veilig, makkelijk en
handig in gebruik.
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De dilatatorset bestaat uit 4 dilatatoren met een maatverdeling in diameter en
lengte voor een natuurlijke progressie tijdens de behandeling. De 4 dilatatoren
worden opgeslagen door ze in elkaar te schuiven en in de
bijbehorende behuizing te plaatsen. 
Een etui beschermt de dilatatoren en biedt ook ruimte voor een klein flesje
met lubricant. Gefabriceerd van duurzaam, hoogwaardig materiaal. Het
wordt aanbevolen dat het product voor slechts één gebruiker is en moet worden
vervangen als het op de een of andere manier wordt bekrast of beschadigd.
 
Geleverd met volledige gebruiksaanwijzing en een gratis cd. De cd biedt de
instructies in visueel formaat samen met ontspanningsmuziek, waardoor de
gebruiker een geschikte omgeving voor het gebruik van de dilatator kan creëren
om de fysieke en psychologische voordelen van de behandeling
te maximaliseren.
 
De FEMMAX® dilatator is een innovatie ontwikkeld door klinische professionals
binnen de National Health Service om een kosteneffectief product te bieden,
waar voor uw geld, stimuleert meer therapievertrouwen en verbetert de
behandeling en kwaliteit van leven voor vrouwen van alle leeftijden.
 
FEMMAX® dilatatoren worden gebruikt om de vagina gezond en soepel te
houden en om het risico op verklevingen (fusie van zacht weefsel) na
radiotherapie of chirurgie te verminderen. Dit kan helpen om ongemak te
verminderen tijdens vervolgonderzoeken, verdere behandelingen en
geslachtsgemeenschap.



FEMMAX
DILATATOREN

Na klinische behandelingen waarvan bekend is dat ze verklevingen (fusie van
zacht weefsel) in de vagina veroorzaken, zoals interne en externe bekken- en
vaginale hysterectomie of radiotherapie.
Om spasmen / klemmen te verminderen en om vaginale spieren opnieuw te
trainen (bijvoorbeeld in geval van vaginisme, dyspareunie of na een bevalling).
Om te helpen bij het overwinnen van psychologisch trauma geassocieerd met
geslachtsgemeenschap.

FEMMAX®-dilatatoren kunnen worden gebruikt door vrouwen:

 
Samenstellen van de FEMMAX® dilatatoren
FEMMAX ™ dilatatoren worden geleverd als een set van 4 dilatatoren die
worden bewaard door ze in elkaar te schuiven en in de bijbehorende behuizing te
plaatsen. Om de behuizing te openen, drukt u op het vlakke gedeelte aan de
voorkant van de behuizing. De twee kleinste dilatatoren worden aan elkaar
vastgeschroefd om een dilatator met dubbel uiteinde te worden. De twee
grootste dilatatoren passen ook samen om een paar te vormen.
Eén dilatator wordt in de vagina ingebracht en de andere wordt een handvat
om ondersteuning en stabiliteit te bieden tijdens het inbrengen.
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Gebruik van de FEMMAX® dilatatoren
Volledige instructies voor gebruik zijn bij het product geleverd. Het is erg
belangrijk dat gebruikers vóór gebruik deze instructies raadplegen.
De uitlijning begint met de dilatator met de kleinste maat en neemt geleidelijk, in
de loop van de tijd, in omvang toe. Het is belangrijk om de vagina uit te rekken
om haar gezond en soepel te houden en de gebruiker moet ernaar streven om
uiteindelijk de grootste dilatator te gebruiken die voor haar comfortabel is.
 
Een kleine hoeveelheid vaginaal glijmiddel moet, vóór het inbrengen, op het
uiteinde van dedilatator worden aangebracht. De dilatator wordt voorzichtig en
zo diep mogelijk in de vagina gestoken zodat de gebruiker de bovenkant van de
vagina kan voelen zonder ongemak te veroorzaken.
 
De dilatator wordt stevig vastgehouden en bewogen in kleine cirkelvormige (slijp)
bewegingen. Sommige patiënten kunnen worden geadviseerd om de dilatator
stevig op hun plaats te houden gedurende een bepaalde periode of kunnen
worden geadviseerd om de dilatator in te brengen, te verwijderen en opnieuw in
te brengen, waarbij dit proces verschillende keren wordt herhaald. De arts of
verpleegkundig specialist moet de gebruiker hier volledig over adviseren.
 
Indien er bij gebruik ‘spotting’ of lichte bloeding optreden, dan wordt dit als
normaal beschouwd vanwege de afbraak van littekenweefsel (verklevingen). 
 
De dilatatoren moeten in het algemeen twee keer per dag worden gebruikt
gedurende een periode van zes weken (dwz 's morgens en' s avonds, of wanneer
het schikt) en daarna 3 keer perweek gedurende 6 maanden of zolang de arts of
verpleegkundig specialist het adviseert.


