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Introductie

Bedankt dat je voor de uresta®-blaasondersteuning hebt gekozen. Deze instructies zullen alles 
beschrijven.

U moet weten hoe u de uresta®-set gebruikt. Het zal de manier beschrijven waarop de uresta® de 
blaas ondersteunt voor het beheersen van blaaslekkage. Ook krijgt u instructies voor het inbrengen, 
verwijderen en verzorgen van de uresta®-blaasondersteuning. Ze moeten zorgvuldig worden 
opgevolgd.

Gebruiksaanwijzingen:
De uresta®-blaasondersteuning is geïndiceerd voor gebruik bij volwassen vrouwen ouder dan 18 jaar 
die stress urine-incontinentie ervaren (onvrijwillig urineverlies tijdens fysieke activiteit).

Contra-indicaties - Wanneer kunt u de uresta®-blaasondersteuning niet gebruiken

Gebruik dit product niet:

• Als u jonger bent dan 18 jaar

• Als u zwanger bent

• Tijdens geslachtsgemeenschap

• Als u recent een vaginale operatie heeft gehad

• Tijdens de menstruatie

Gebruik dit product niet als u één van de volgende zaken heeft:

• Abnormale vaginale bloedingen

• Overmatige vaginale afscheiding

• Vaginale pijn

• Vaginale jeuk

• Elke vieze geur geassocieerd met vaginale afscheiding

Gebruik dit product niet als:

• De fraudebestendige zegel op het pakket is verbroken op het moment van aankoop

• Inspectie van de uresta®-blaasondersteuning onthult scheuren of andere defecten



Waarschuwingen:

Uw uresta®-blaassupport is alleen voor persoonlijk gebruik. Om gezondheids- en veiligheidsredenen, 
deel het niet met een andere persoon.

• Was uw handen altijd met zeep en warm water en spoel grondig af, voordat u uw uresta®-
blaasondersteuning verwijdert.

• Onjuist wassen en verzorgen van de uresta®-blaasondersteuning kan leiden tot infectiegevaar. 

U moet de uresta®-blaasondersteuning dagelijks verwijderen om deze schoon te maken.

• De uresta®-blaasondersteuning moet best eenmaal per jaar worden vervangen. Nalaten dit te 
doen kan leiden tot ongemak of infectie.

Verwijder de uresta®-blaassupport en meld dit aan uw arts als u één van de volgende symptomen 
heeft:

• Gedwongen urineren

• Pijn of ongemak bij gebruik van de uresta®-blaasondersteuning

• Onverwachte vaginale bloedingen

• Verandering in de kleur, consistentie of hoeveelheid vaginale afscheiding

• Branden met plassen en/of vaker plassen

• Vuile geur geassocieerd met vaginale afscheiding

• Vaginale jeuk

Negatieve effecten:

Toxic Shock Syndrome (TSS) wordt beschouwd als een ernstige en soms dodelijke ziekte veroorzaakt 
door toxine producerende stammen van Staphylococcus aureus-bacterie. TSS is gekoppeld aan hoge 
absorptie en langdurig gebruik van tampons. Symptomen van TSS bootsen vaak de griep na en 
kunnen plotselinge hoge koorts omvatten alsook braken, diarree, duizeligheid, flauwvallen of 
huiduitslag die op zonnebrand lijkt tijdens je menstruatie of een paar dagen erna. Als u één van deze 
symptomen ervaart tijdens het gebruik van de uresta®-blaassupport, verwijder deze dan en neem 
onmiddellijk contact op met uw arts.

Klinische studies van de uresta®-blaasondersteuning hebben geen significante complicaties 
aangetoond.

Er is geen verband vastgesteld tussen de uresta®-blaasondersteuning en toxische shock.



Soorten urineverlies:

Stress urine-incontinentie (SUI) is een kleine "straal" van urineverlies die optreedt als u hoest, lacht,

niest of eenvoudige fysieke taken uitvoert. Het wordt ook aangeduid als Light Bladder Leakage (LBL).

Urge-incontinentie is wanneer u uw urine niet kunt ophouden tot u in de badkamer komt. 

Sommige vrouwen hebben beide soorten incontinentie. De uresta®-blaasondersteuning is 
ontworpen om te helpen bij stress urine-incontinentie.

Behandelingen:

Behandelingen voor blaaslekkage hangen af van het type incontinentie. Stressincontinentie is het 
meest voorkomende type. Behandelingen voor stress-urine-incontinentie zijn ofwel conservatief of 
chirurgisch. Er zijn twee conservatieve behandelingen die vaak worden gebruikt:

1) Kegel oefeningen om de spieren in de bekkenbodem te versterken, die de blaas afsluit.

2) Hulpmiddelen (blaas ondersteund) ingebracht in de vagina om ongewenste urinelekkage te 
stoppen.

Hoe werkt de uresta®-blaassupport:

De uresta®-blaasondersteuning ondersteunt de urethra (urinebuis) van de vrouw om haar te helpen 
in het voorkomen van ongewenst urineverlies.

Het is gemaakt van hoogwaardig, medisch materiaal en is niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.

Wat zit er in de uresta®-kit?

Het startpakket uresta®-blaassupport bevat 3 maten (3-4-5) blaasondersteuning en 1 opbergdoosje.

Er bestaat ook een maat 2 (kleinste) en maat 6 (grootste) die worden gebruikt indien de maten 3, 4 
of 5 niet voldoen.

Hoe gebruik ik de uresta®-blaasondersteuning?

De uresta®-blaasondersteuning stopt ongewild urineverlies van de blaas door de urethra te 
ondersteunen (de urinebuis die de blaas verbindt met de buitenkant van het lichaam).

                                



De stappen om de uresta®-blaasondersteuning in te brengen:

1. Neem de uresta®-blaasondersteuning mee naar uw badkamer. Was uw handen met zeep en warm 
water. Grondig spoelen!

2. Open uw uresta®-set. De grootte (maat) van de blaasondersteuning wordt bepaald door een 
nummer aan één kant van de handgreep. De uresta®-blaasondersteuning heeft een conische top die 
geleidelijk breder wordt naar een klokvorm aan de onderkant. 

Inspecteer uw uresta®-blaasondersteuning zorgvuldig op eventuele fabricagefouten.

3. Het is handig om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken (verkrijgbaar bij uw plaatselijke 
apotheek). Het is meestal handig om een voet op een krukje of de bekleding van de toiletbril te 
plaatsen om de insertie van de uresta®-blaasondersteuning voor te bereiden.

4. Pak de hendel van de uresta®-blaasondersteuning vast met één hand. Plaats met de andere hand 
een kleine hoeveelheid glijmiddel op de top van het toelopende uiteinde. Scheid de schaamlippen 
van de vagina met één hand en richt het tapse uiteinde van de uresta®-blaasondersteuning in de 
vagina met de andere. 

5. Duw de uresta®-blaasondersteuning in de vagina. Duw het naar je wervelkolom om het in de 
juiste positie te krijgen. Het kan wat inspanning vergen om het in de vagina te krijgen. Druk met uw 
vinger op de hendel om de uresta®-blaasondersteuning hoger in de vagina te krijgen.

6. Nadat u de uresta®-blaasondersteuning hebt geplaatst, moet u het volgende controleren om te 
zien of het de juiste maat is:

• Je zou het niet moeten voelen en indien je het voelt mag het geen pijn doen.

• Als u hoest, niest of springt, moet het lekken van de blaas worden gestopt.

• U zou moeten kunnen urineren (uw blaas ledigen) met uw uresta®-blaasondersteuning op zijn 
plaats - het belet u niet te urineren of stoelgang te kunnen maken.

Verwijderingsstappen:

• Was uw handen met zeep en warm water. Grondig spoelen.

• Scheid de schaamlippen van de vagina met de vingers van één hand. Steek de wijsvinger van uw 
andere hand in de vagina om het handvat van de uresta®-blaasondersteuning te vinden. Als u de 
hendel met uw duim en wijsvinger kunt vastpakken, trek dan de uresta®-blaasondersteuning recht 
naar beneden en uit de vagina. Als je het moeilijk vindt om het handvat te pakken, zorg dan voor een 
interne druk alsof je je darmen probeert te ledigen. Dit zou moeten helpen de uresta®-
blaasondersteuning omlaag te brengen tot een punt waarop u de hendel kunt pakken en 
verwijderen.



Uresta®-blaasondersteuning gebruiken:

De uresta®-blaassupport kan op verschillende manieren worden gebruikt om aan uw levensstijl te 
voldoen:

• De hele dag - plaats de uresta®-blaasondersteuning 's morgens in de vagina. Verwijder het voor het 
slapen gaan.

• Voor specifieke activiteiten: plaats de uresta®-blaasondersteuning voor elke activiteit die lekken 
veroorzaakt (bijvoorbeeld hardlopen, aerobics, dansen, enz). Verwijder het nadat de activiteit is 
voltooid.

• Verwijder de uresta®-blaasondersteuning vóór geslachtsgemeenschap.

Uresta® blaasondersteuning in bewaring:

Neem de volgende stappen om voor uw uresta®-blaasondersteuning te zorgen wanneer u deze 
verwijdert en niet gebruikt:

1. Gebruik warm water en milde, niet geparfumeerde zeep om uw uresta®-blaasondersteuning te 
wassen. Grondig spoelen met water na het wassen.

2. Droog het af met een handdoek of een doek.

3. Plaats het in de uresta®-beschermdoos. Laat de behuizing open om hem aan de lucht te laten 
drogen.

• Als u uw uresta®-blaasondersteuning verwijdert, moet u deze altijd wassen voordat u hem terug in 
uw vagina plaatst.

• Vervang uw uresta®-blaasondersteuning als zich daarin een defect (bijvoorbeeld een scheur) 
ontwikkelt.

                                    



Probleemoplossingen:

Als de uresta®-blaasondersteuning te groot is:

• Je voelt dat het van binnen ongemakkelijk is en/of pijn doet.

• U kunt misschien niet plassen (uw blaas ledigen).

Verwijder de blaasondersteuning en probeer een kleinere maat.

Als de uresta®-blaasondersteuning te klein is:

• Het kan naar beneden vallen tot aan de opening van de vagina of uit de vagina vallen.

• Uw blaaslekkage (urineverlies) wordt niet gestopt.

Verwijder de blaasondersteuning en probeer de volgende, grotere maat.

Als de uresta®-blaasondersteuning uitvalt met het maken van stoelgang:

• Verwijder het voor een stoelgang.

• Was uw handen met zeep en warm water

• Plaats opnieuw de uresta®-blaasondersteuning na de stoelgang.

Als de uresta®-blaasondersteuning niet op zijn plaats blijft:

• Neem contact op met uw zorgverlener. U kunt een bekkenbodemverzakking hebben (zakken van 
de bekkenorganen of prolaps)

• De uresta®-blaasondersteuning is niet ontworpen voor prolaps in de bekkenbodem.

Als u vaginale droogheid heeft:

• U zou het misschien moeilijker vinden om de uresta®-blaasondersteuning te gebruiken

• Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voor de behandeling van uw vaginale droogheid


