
Instruções  
de utilização  
do dispositivo  
médico Aniball



3

CONTEÚDO

1. Utilização prevista do Aniball
2. Contraindicações de utilização do Aniball
3. Precauções de segurança ao utilizar o Aniball
4. Preparação pré-natal com Aniball
5. Utilize o Aniball, após o sexto dia depois do parto, para exercitar  
 o pavimento pélvico e prevenir a incontinência

3
3—4
4—7

7—10
10—15

O ANIBALL é um dispositivo médico (doravante também referido como «balão») para  
o treino de relaxamento consciente e ativação (contração) dos músculos do paviment 
o pélvico da mulher adulta. O balão vai ajudar a descobrir o pavimento pélvico e perceber 
como o trabalhar de forma eficaz no contexto da respiração.

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA DO ANIBALL

O Aniball destina-se à preparação pré-natal, prevenção de lesões perineais e incontinência 
urinária de esforço.

                  
                 Leia as instruções seguintes cuidadosamente!

2. CONTRAINDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO ANIBALL

A utilização do balão Aniball é limitado pela saúde da mulher. Consulte um médico, 
fisioterapeuta ou parteira para avaliar a adequação do exercício e considerar as con-
traindicações:

Não utilize o Aniball nas seguintes situações:

 • gravidez de alto risco

 • qualquer inflamação vaginal (infecciosa ou não infecciosa)

 • qualquer sangramento vaginal

 • presença de condiloma ou outra patologia infecciosa na vagina ou na área à volta desta 

 • lesão vaginal

 • qualquer inflamação causada por uma lâmina

 • prolapso uterino

 • herpes genital

 • patologias pré-cancerosas e tumorais do colo do útero, da vagina ou da genitália externa

 • durante o puerpério pós-natal e nas primeiras seis semanas após intervenções e ope-
rações ginecológicas (incluindo tratamento a laser genital)

!
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Nos seguintes casos, deverá ser extra cauteloso e consultar o seu médico:

 • presença de veias varicosa na vagina e na genitália externa

 • placenta baixa

 • sensibilidade reduzida da vagina ou da genitália externa (doença neurológica, adminis-
tração de analgésicos, abuso de álcool e drogas)

 • após inflamação vaginal tratada (a fragilidade vaginal persiste)

 • após cirurgia vaginal (as cicatrizes podem afetar negativamente a elasticidade vaginal)

 • líquen escleroso da genitália externa (doença crónica da pele)

 • cancro na área pélvica

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve 
ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro 
em que o utilizador está estabelecido.

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO UTILIZAR O ANIBALL 
    

 • Antes da primeira e após cada utilização subsequente, lave bem o balão de silico-
ne com sabão neutro sem óleo e água morna  pelo menos a 40 °C/104 °F  por  
1 a 2 minutos e enxague em água corrente. Posteriormente, é aconselhável desin-
fetar o balão com um produto adequado para silicone médico. Realize a desinfeção 
de acordo com as instruções do fabricante. Ou coloque o balão em água a ferver por 
pelo menos 5 minutos. Em seguida, deixe secar numa superfície limpa e lisa. Pode 
então colocar o balão no adaptador de plástico. O balão encaixa-se no adaptador com 
relativa firmeza, mas pode-se desencaixar e voltar a encaixar a qualquer momento. 
 
 
 
 
 

 • Após cada utilização, o balão deve ser cuidadosamente lavado com sabão isento de 
óleo com pH neutro, enxaguado em água corrente morna, desinfetado com um produto 
adequado e guardado no saco original.

 • Se as pausas entre as sessões de exercício excederem os 5 dias, lave e desinfete ou 
ferva o balão novamente antes da próxima utilização.

 • Em caso de dúvida sobre a escolha do sabonete e desinfetante adequado, visite  
o nosso site: www.aniball.pt

 • Antes de inserir o balão na vagina, é necessário verificar a sua integridade e funciona-
mento correto, insuflando-o utilizando a bomba para 20 bombeamentos. Faça esta 
verificação antes de cada utilização! Nunca utilize o produto em caso de danos ou 
sinais de degradação do material! Em caso de danos no balão, pode adquirir uma 
peça de reposição.

 • Para uma introdução confortável e segura, é aconselhável lubrificar a superfície do balão 
utilizando exclusivamente lubrificantes à base de água adequados para uso interno 
(contacto com as mucosas). Não utilizar produtos ou preservativos que contenham 
óleos. Os lubrificantes que não são à base de água podem danificar o silicone, fazendo 
com que o balão arrebente. Esteja ciente de que tais danos não serão considerados um 
defeito do produto no caso de uma reclamação de garantia.

 • Se fizer qualquer tipo de massagem pélvica antes de exercitar os músculos do pavimento 
pélvico com o Aniball, utilize um lubrificante adequado à base de água em vez de óleo 
de massagem.

 • Recomenda-se a utilização do Aniball a partir da 36.ª semana de gravidez até ao parto.

 • Se durante o exercício sentir dor, não tente superar a dor, nem induza intencional-
mente a dor durante o exercício. A dor não é um sinal de exercício correto. O que deve 
sentir é um agradável alongamento e activação muscular do pavimento pélvico.

 • Não é necessário aumentar o tamanho do balão a todo o custo durante a preparação pré-
-natal com o Aniball. Os dados clínicos mostram que, para uma prevenção eficaz de lesões 
no parto, é suficiente atingir uma circunferência do balão de 25 cm (aproximadamente 
10 bombeamentos). Recomendamos que não vá além disso de forma a evitar lesões!

 • O balão nunca deve sair da vagina muito rapidamente, por isso deve segurá-lo pelo 
pescoço de plástico. Um deslize rápido indica perda de controlo e pode resultar em 
ferimentos.

 • Se sentir uma pressão e tensão agudas ou desproporcionais na parte inferior do abdómen, 
faça uma pausa ou pare o exercício.

 • Durante o exercício, é um erro comum encolher o umbigo para dentro do abdómen 
ou contrair os glúteos na sua direção. Este é um substituto inadequado que impede  
a verdadeira ativação profunda dos músculos pélvicos.



6 7

 • Evite o contacto da bomba com a água ao lavar o balão, pois a água pode impedir o seu 
bom funcionamento.

 • Deixe sempre o balão secar completamente após cada lavagem.

 • Guarde o dispositivo separadamente na bolsa original em local seco e não o exponha 
ao calor radiante ou à luz solar.

 • Evite que o aparelho entre em contacto com objetos pontiagudos.

 • Não utilize na água.

 • Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

 • Por razões de segurança e higiene, o aparelho destina-se a ser utilizado apenas por uma 
pessoa!

Se tiver alguma dúvida, problema ou sugestão, não hesite em contactar-nos em:
info@aniball.pt. Estamos sempre disponíveis e prontos para ajudar.

ANIBALL

Indicações de utilização
O dispositivo médico Aniball destina-se à preparação pré-natal, prevenção de lesões 
perineais e incontinência urinária de esforço.

Propriedades
O Aniball é um dispositivo médico comprovado que ajuda efetivamente a praticar o relaxa-
mento consciente do pavimento pélvico no contexto da respiração sem esforço, e permite 
testar a posição e a pressão apropriadas do parto, estimula positivamente os músculos 
vaginais e melhora a elasticidade do períneo durante a preparação pré-natal. O resultado 
é que a fase de expulsão do recém-nascido é facilitada, ajudando assim a evitar que  
o períneo rasgue ou seja cortado. A utilização do dispositivo após a sexta semana pós-parto 
contribui para o fortalecimento da musculatura do pavimento pélvico, o que leva à redução 
da incontinência no período posterior ao parto.

O Aniball consiste em:
1. Balão insuflável
2. Bomba mecânica
3. Tubo
4. Adaptador de ligação
5. Válvula de duas vias

4. PREPARAÇÃO PRÉ-NATAL COM ANIBALL

Informação prévia
O Aniball é adequado para ser utilizado a partir do final da 36.ª semana de gravidez. Faça  
o exercício durante aproximadamente 15 a 30 minutos por dia. Este tempo e frequência 
de exercício são apenas indicativos, cada mulher necessita de um tempo individual para 
um relaxamento adequado. No início do exercício, fique na posição que melhor lhe convier; 
por exemplo, deitada de costas com os joelhos ligeiramente levantados, ajoelhada, dei-
tada de lado, em pé ou agachada. O parto na posição em que o seu corpo se sente mais 
confortável geralmente é o mais seguro.

Introduzir o balão

Acomode-se na posição escolhida e reserve alguns momentos para ficar calma e relaxa-
da. Durante o exercício, lembre-se de permanecer relaxada e evitar tensão muscular ou 
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espasmos musculares no pescoço, braços, mãos 
ou nádegas. A capacidade de permanecer calma  
e relaxada (não apenas durante o exercício seguinte, 
mas também durante o trabalho de parto) terá um 
impacto positivo significativo na sua experiência 
de parto.

O balão de silicone pode ser insuflado por 1—2 bom-
beamentos para dar alguma resistência. Também  
é possível introduzir o balão completamente vazio. 
Para introduzir com conforto e segurança, recomen-
da-se humedecer a superfície do balão utilizando 
exclusivamente um lubrificante à base de água des-
tinado ao uso interno (ver Precauções de Seguran-
ça de Utilização). Agora segure o balão por detrás do 
pescoço de plástico e empurre suavemente a parte 
arredondada maior para dentro da vagina.

Uma vez introduzido, se o balão não causar nenhuma dor ou sensação desagradável, pode 
começar a insuflá-lo. É fornecida uma bomba com uma válvula na extremidade da tubagem 
para insuflar. Durante a insuflação, o volume do balão aumenta e a pressão dentro da vagina 
aumenta com ele. Esta pressão é causada pela insuflação do balão contra a parede vaginal, 
esticando os músculos circundantes. Irá experimentar uma pressão muito semelhante 
durante o parto.

A insuflação necessária depende de cada corpo. A primeira vez que utilizar o Aniball, deve 
insuflar no máximo cinco vezes, incluindo os bombeamentos que executou antes da 
introdução. Posteriormente, à medida que se sentir confortável com o Aniball, poderá 
aumentar o número de bombeamentos, mas sempre com muito cuidado e pare sempre 
se sentir dor. Sempre que o balão parecer muito grande ou desagradável, pode utilizar  
a válvula para libertar ar e reduzir o volume. 

Instruções de exercício

Permaneça na posição que selecionou para o exercício.

1. Controlo consciente sobre o movimento do balão

Irá aprender a controlar os movimentos do balão dentro da sua vagina. Isto requer algum 
esforço consciente e foco no seu corpo e é preciso prática para se sentir confiante.  

O balão pode, dependendo da atividade dos músculos do pavimento pélvico, se mover 
dentro da vagina, para fora ou para dentro. Se os músculos do pavimento pélvico estiverem 
ativamente retraídos, o balão fica mais profundo, mas se conseguir relaxar estes músculos 
conscientemente, o balão terá a oportunidade de se aproximar da entrada vaginal. Treinar 
o movimento controlado para fora da vagina irá ajudá-la a se preparar para o parto.

Agora pode praticar estes movimentos conscientes. Ao expirar, tente apertar o balão 
utilizando os músculos do pavimento pélvico e sentir o seu movimento (nesta altura  
o balão deve estar a submergir mais profundamente na vagina). Em seguida, inspire e relaxe 
os músculos (sinta o balão a sair da vagina). O importante é ganhar controlo sobre estes 
movimentos e perceber que apenas os músculos pélvicos permitem que o balão (assim 
como o bebé) desça pelo canal do parto para fora. O objetivo deste exercício ainda não 
é expelir o balão totalmente para fora da vagina. Repita todo o exercício de puxar o balão 
para dentro e para fora dez vezes.

2. Expulsão do balão

Relaxe novamente e passe gradualmente para a expulsão do balão.

Utilize o que aprendeu no exercício anterior. Ao inspirar, relaxe os músculos do pavimento 
pélvico e sinta o balão saindo da vagina sem forçar. O objetivo do exercício é expelir  
o balão utilizando apenas a respiração (inspiração) e o relaxamento consciente dos 
músculos pélvicos.

Ao expirar, tente simplesmente manter o balão na mesma posição da fase de inspiração  
e não o puxe mais profundamente para dentro da vagina. Com outra inspiração, solte  
o pavimento pélvico e mova o balão um passo para baixo. Está agora conscientemente 
expelindo o balão até que o períneo se estique levemente e o balão saia da vagina. O balão 
nunca deve sair da vagina muito rapidamente, por isso deve segurá-lo pelo pescoço 
de plástico (tal como fez durante a introdução). Se o balão sair muito rápido, isso indica 
uma perda de controlo e pode causar ferimentos. Até o seu bebé será segurado durante 
o parto, por isso sinta-se à vontade para segurar o Aniball.

A pressão, que cria conscientemente durante a expulsão, deve vir apenas da área do 
pavimento pélvico. A tensão do pescoço, ombros e mãos, assim como a contração do 
abdómen e das nádegas, não é desejável e indica uma função incorreta do pavimento 
pélvico durante a expulsão. Se o seu corpo faz isso automaticamente, não se preocupe, 
é muito bom que tenha começado a praticar com o Aniball para se preparar suavemente 
para o nascimento.

Abrir e fechar a valula rodando com dois da-
dos o manipulo indicado na foto. Não apeitar 
com força, a valula é muito sensível, parar de 
apeitar mal sinta resistência.
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3. Expansão do balão

Começou a exercitar-se após o final da 36.ª semana de gravidez e está a aproximar-se da 
data do parto a cada dia que passa. Portanto, é aconselhável acostumar-se gradualmente 
a expelir uma circunferência maior do balão.

No entanto, tenha cuidado! Não é benéfico aumentar o tamanho do balão se causar 
dor ou desconforto significativo. Os dados clínicos mostram que, para uma prevenção 
eficaz de lesões no parto, é suficiente atingir uma circunferência do balão de 25 cm 
(aproximadamente 10 bombeamentos). Recomendamos não ir além disso de forma  
a evitar lesões! Se estiver preocupada com o facto de o balão ser muito grande, e não 
se sente bem com isso, e se sente confortável com o tamanho atual, está tudo bem,  
e não há necessidade em aumentar o tamanho do balão. O mais importante é o controlo 
consciente dos movimentos do balão dentro da vagina e se acostumar com o canal do 
parto para a futura passagem do bébé. O mesmo se aplica quando a expulsão de um balão 
maior causa muita dor ou até mesmo a possibilidade de lesão do tecido circundante. Nesse 
caso, também não há razão para aumentar o tamanho do balão.

Siga a regra de se exercitar sempre com um tamanho tolerável e relativamente agradável 
tanto para o corpo como para a mente. Nunca vá mais além do que aquilo que pode suportar, 
não exponha o seu corpo à dor ou lesão. Não se compare com outras mães na mesma 
fase da gravidez. Cada um de nós é único e é importante ouvir e respeitar as limitações do 
seu corpo. Lembre-se de que as hormonas que são libertadas dentro do seu corpo durante  
o parto terão um grande impacto nas respostas do seu corpo — portanto, não poder praticar 
com um tamanho de balão maior durante a gravidez não significa que terá dificuldades em 
dar à luz ao seu bebé. 

Pode utilizar a fita métrica incluída para acompanhar o tamanho do balão. Mas, mais uma 
vez, os números não são o seu objetivo! O objetivo é ser uma mãe saudável, calma  
e pronta que possa controlar o pavimento pélvico para facilitar a passagem do bebé 
com o mínimo de lesão para o seu corpo.

5. UTILIZE O ANIBALL, APÓS A SEXTA SEMANA DEPOIS  
 DO PARTO, PARA EXERCITAR O PAVIMENTOPÉLVICO  
 E PREVENIR A INCONTINÊNCIA

Todas as mulheres devem saber que após um parto vaginal e uma cesariana, é necessá-
rio continuar a trabalhar o pavimento pélvico. Não só o parto, mas toda a gravidez pode 

causar perda da integridade do pavimento pélvico, o que leva a sérios problemas da sua 
função. A utilização consistente do balão após a sexta semana após a gravidez contribui 
positivamente para restaurar a função adequada dos músculos do pavimento pélvico  
e prevenir a incontinência. As instruções de utilização e procedimento de exercício após 
a sexta semana podem ser encontradas abaixo. 

Propriedades
O Aniball depois de inserido na vagina é facilmente insuflado até ao tamanho desejado 
que seja comfortável. Devido á versatilidade do material, o Aniball adapta-se na perfeição 
á anatomia individual de cada mulher. O balão introduzido desta forma não deve causar 
dor ou outro desconforto. Caso a pressão do balão seja sentida de forma desagradável 
ou dolorosa, é possível reduzi-la a qualquer momento libertando a válvula de ar no corpo 
da bomba. No entanto, uma leve pressão do balão é desejável para sentir a sua posição e 
resistência durante o exercício. Ao ativar e, inversamente, libertar os músculos do pavimento 
pélvico, existe um leve movimento do balão dentro da vagina (para dentro e para fora da 
vagina), o que fornece um feedback muito importante sobre a qualidade do trabalho dos 
músculos do pavimento pélvico.

Informação de segurança

 • As mulheres que deram à luz ou sofrem de incontinência devem consultar o seu gi-
necologista, urologista ou fisioterapeuta sobre a adequação individual do exercício.

 • Se decidiu utilizar o Aniball após o parto, tenha em mente que pode realizar o exercício 
o mais cedo possível após o final da sexta semana e desde que quaisquer lesões 
de parto tenham cicatrizado. 

 • Durante o exercício, nunca sustenha a respiração! (Exceto antes da tosse intencio-
nal durante o treino de resistência à pressão).

 • Por vezes, pode sentir fadiga nos músculos pélvicos. Isso é perfeitamente normal; 
indica que está a fazer o exercício corretamente. Se a fadiga for tão grande que não 
consegue ativar os músculos, pare o exercício.

 • Nunca permita que um balão introduzido e simultaneamente insuflado seja expe-
lido diretamente para fora da vagina durante o exercício. Recomendamos sempre 
que o esvazie até ao tamanho mínimo utilizando a válvula antes de removê-lo. Jun-
tamente com a respiração, relaxe os músculos do pavimento pélvico, segure o balão 
pelo pescoço de plástico e puxe-o lentamente para fora da vagina, ou deslize-o de for-
ma que deslize para fora espontaneamente.
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Recomendações para a utilização do Uniball

 • Para utilizar este dispositivo de forma eficaz e colher os frutos do seu esforço, deve 
praticar e com persistência. O exercício regular (todos os dias durante 5 a 15 minutos) 
alivia as dificuldades em aproximadamente três meses.

 • Aprenda a controlar os músculos do pavimento pélvico durante o dia, mesmo quando 
não estiver a praticar com o balão. Antes de tossir ou espirrar, imagine que está a aper-
tar o balão e evitando que este deslize para fora da vagina. Esta ativação irá ajudá-lo  
a regular a perda de urina numa situação difícil. Nunca tente «fortalecer» o seu pa-
vimento pélvico ao interromper a micção! Este procedimento incorreto aumenta  
o risco de infeção do trato urinário e pode levar à interrupção do reflexo da micção, 
o que contribui para a incontinência!

Instruções de exercício
Deve praticar pelo menos uma vez por dia durante 5 a 15 minutos. Todos os exercícios 
devem ser realizados com calma, devagar e o mais fiel possível a estas instruções. Exercite 
os músculos do pavimento pélvico com a bexiga vazia.

1. Posição corporal durante o exercício
Comece com uma posição deitada de costas, dobre os joelhos e apoie os pés no chão. 
Coloque os pés na distância da largura das ancas. Se sentir que a sua cabeça está inclinada 
para trás, coloque uma almofada ou uma toalha dobrada, de forma que a coluna cervical 
fique reta, sem dobrar para trás. As suas costas devem apoiar confortavelmente no tapete 
sem dobrar ou arquear a parte inferior das costas. Deixe as mãos soltas ao lado do corpo 
ou coloque-as confortavelmente na parte inferior do abdómen.

2. Introduzir o balão

Antes de introduzir o balão, relaxe e não tenha pressa. A vagina pode estar seca e sensível; 
portanto, recomendamos a aplicação de lubrificante adequado (ver Precauções de Segu-
rança de Utilização). Pode deixar o balão vazio ou insuflá-lo levemente (1 a 2 bombeamentos). 
Em seguida, pegue no balão por detrás do pescoço de plástico e introduza-o na vagina. Se 
inseriu o balão insuflado e agora sente uma pressão desconfortável dentro da vagina, pode 
reduzir o seu tamanho utilizando a válvula na extremidade da bomba para obter um volume 
confortável. Se inseriu o balão, mas não sente a mais leve resistência, recomendamos 
insuflá-lo até um tamanho que seja confortável para si, mas também que a faça sentir 
uma leve resistência do balão contra as paredes vaginais. Assim que alcançar a sensação 
ideal sem pressão ou dor desconfortável, mas ao mesmo tempo uma leve resistência do 

balão, pode começar com o exercício.Realize os exercícios abaixo respeitando o seu corpo.

Se estiver cansada ou com dor de cabeça, faça uma pausa a qualquer momento durante  
o exercício ou pare com o exercício nesse dia. Não deve sentir dor durante nenhum destes 
exercícios.

3. Exercício de respiração

Neste exercício, irá aprender a ativar e libertar os músculos do pavimento pélvico em coor-
denação com a sua respiração. Primeiro, diminua a respiração e fique atenta às inspirações 
e expirações individuais.

Enquanto inspira, imagine a respiração fluindo através do peito até o abdómen e a parte 
inferior do abdomén. Visualize o ar inalado atingindo os músculos do pavimento pélvico, 
até ao local onde o balão está introduzido. Se as palmas das mãos estiverem colocadas 
no abdómen ou na virilha, poderá sentir o volume interno crescente nessa área, que visa 
empurrar suavemente o balão.

Ao inspirar, eduque os músculos do pavimento pélvico a relaxar conscientemente para 
sentir o balão a mover-se sob uma pressão suave na direção externa. No entanto, não 
deve soltar muito os músculos de forma a evitar expelir o balão completamente para 
fora da vagina, o objectivo é uma libertação consciente e controlada do balão sem que 
o balãoseja expelido da vagina.

A cada expiração, aprenda a segurar firmemente o balão e movê-lo para cima, mais pro-
fundamente dentro da vagina (uma ativação consciente dos músculos pélvicos). Ao 
mesmo tempo, o volume interno do abdómen criado pela inspiração anterior pode diminuir 
novamente. É muito útil visualizar o balão comprimido pelas paredes vaginais, não pelos 
esfíncteres uretrais externos ou retais. Tente não apertar os músculos das nádegas ao 
tentar abraçar o balão, nem encolher o umbigo para dentro da barriga. Ao expirar, deixe  
a região abdominal relaxada sem a contrair (aprenda a utilizar apenas os músculos 
pélvicos).

Inspire novamente com relaxamento consciente dos músculos e relaxamento do balão, 
semelhante ao exercício anterior. De acordo com o seu próprio ciclo respiratório natural, 
alterne entre inspirar (libertar a tensão e empurrar suavemente o balão para baixo) e expirar 
(agarrar o balão ativamente e um leve movimento para cima). A duração deste exercício 
depende da sua concentração e da taxa de fadiga dos seus músculos. Inicialmente, tente 
repetir cada ciclo de inspiração e expiração pelo menos cinco vezes; gradualmente, pode 
treinar até dez repetições.
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4. Prolongar o tempo de contração

Durante este exercício, irá aumentar a força e a resistência dos músculos pélvicos..

Realize o exercício da mesma forma que o anterior (ver Exercício Respiratório) com uma 
diferença na etapa de ativação (contração do balão), onde conscientemente prolonga  
a contração do balão para segurálo por pelo menos dez segundos (pode contar até dez). 
Enquanto segura o balão, tente fazer expirações longas e contínuas, ou inspirar novamente 
e expirar (mas, se possível, tente sem perder a contração do balão). Repita todo o ciclo de 
ativação contínua 5—10 vezes.

5. Resistência contra o aumento da pressão

O objetivo deste exercício é gerir situações de pressão abdominal excessiva, que podem 
levar à libertação indesejada do pavimento pélvico ou perda de urina.

Assuma a posição de decúbito dorsal como nos exercícios anteriores. Ao inspirar, leve  
a respiração para a parte inferior do abdómen e virilha para aumentar o volume dessa área. 
Agora tente apertar o balão ao inalar. Expire e tente não perder o volume obtido e mantenha 
conscientemente o balão apertado utilizando os músculos pélvicos. Repita 5 a 10 vezes.

Continue a expirar enquanto tenta tossir ao mesmo tempo, sem deixar o balão deslizar 
para baixo ou para fora da vagina. Repita 3 a 5 vezes.

6. Relaxamento

Prepare-se para a parte mais popular e calmante do seu exercício, dedicada a relaxar  
e soltar os músculos pélvicos após o fortalecimento anterior. Pode esvaziar o balão pri-
meiro e removê-lo cuidadosamente da vagina (consulte Remover o balão). Em alternativa, 
pode deixar o balão dentro da vagina; isto não está errado. Com o balão ainda introduzido, 
irá sentir o relaxamento dos músculos pélvicos de forma mais intensa; no entanto, não 
deixe o balão introduzido e insuflado escorregar totalmente para fora da vagina durante  
o exercício. Deve-se retirar o balão, ou deixá-lo sair livremente, sempre vazio!

Fique de costas, puxe os joelhos até o peito com as mãos, para que os pés não toquem 
no chão, e assuma a posição de uma «bola enrolada». Deixe a sua cabeça descansar numa 
almofada fina ou toalha dobrada. Agora concentre-se na fase de inspiração e imagine toda  
a área do seu pavimento pélvico se expandindo e se estendendo em todas as direções, 
como uma flor desabrochando. Ao expirar, pare de apertar o balão e simplesmente relaxe. 
Repita a inspiração e deixe seu pavimento pélvico mais uma vez se abrir como uma flor, sem 
sinais de aperto ou aperto forçado. Dedique muito tempo ao exercício de relaxamento para 

dar aos músculos tempo suficiente para relaxar. Portanto, repita todo o ciclo de inspiração  
e expiração 15 a 30 vezes.

7. Remover o balão

Antes de remover o balão da vagina, recomendamos que o esvazie até ao tamanho 
mínimo utilizando a válvula. Inspire e relaxe os músculos do pavimento pélvico, depois 
pegue o balão pelo pescoço de plástico e puxe-o lentamente para fora da vagina. Em 
alternativa, deslize-o para fora, para que saia sozinho. Continue com a lavagem do balão, 
consulte Precauções de Segurança de Utilização.

Pode encontrar mais informações em:  www.aniball.pt, www.aniball.eu

Prazo de validade: indicado no rótulo e na embalagem do dispositivo médico.

Antes da eliminação, limpe e desinfete de acordo com as instruções de utilização!

Revisto em:  15. 11. 2021

RR Medical s.r.o.

Jihlavská 7, 664 41 Troubsko, República Checa

IČ: 01999541

Email: info@aniball.pt

! Precaução

Cosultar as instruções de utilização

Fabricante

Código do lote

Paciente único — utilização múltipla

LOT

Prazo de validade

Manter seco

Manter afastado da luz solar

Dispositivo médicoMD



www.aniball.pt

www.aniball.eu


