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Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy

Dziêkujemy za wybór
naszego produktu

created & made in Germany

Opis produktu
Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy EPI NO
Libra opracowano z najwy¿sz¹ starannoœci¹
•

i w œcis³ej wspó³pracy z ginekologami, fizjoterapeutami oraz u¿ytkowniczkami.
Konstrukcja przyrz¹du EPI NO Libra:
1. anatomicznie uformowany,
balonik z silikonu medycznego
2. przewód doprowadzaj¹cy,
3. zawór regulacji dop³ywu powietrza
4. pompka rêczna
5. wskaŸnik ciœnienia
2
(manometr)
•

3

pora¿enia poprzecznego
stwardnienia rozsianego
przyjmowania œrodków przeciwbólowych
ograniczaj¹cych odczuwanie bólu w okolicy
pochwy
wyraŸnego rozszerzenia ¿y³ u wejœcia do pochwy (¿ylaki)
zrostów i zniekszta³ceñ w okolicy pochwy
i szyjki macicy
Przed u¿yciem EPI NO Libra proszê siê skonsultowaæ z lekarzem lub fizjoterapeut¹.
•

Wskazówki bezpieczeñstwa
1

¯eby unikn¹æ przeniesienia zarazków, EPI
NO Libra mo¿e byæ u¿ywany zawsze tylko
•

5

4

przez jedn¹ kobietê.

EPI NO Libra nie nale¿y u¿ywaæ po up³ywie
•

EPI NO Libra podlega ochronie patentowej
•

i jest stosowany jako zestaw do æwiczeñ

Wskazania
EPI NO Libra w najkorzystniejszy sposób
•

wspomaga skuteczne ÆWICZENIA PRZEPONY
MIEDNICY.

Przeciwwskazania
EPI NO Libra nie wolno stosowaæ:
•

w przypadku niebezpieczeñstwa infekcji
za spraw¹ rozwijaj¹cych siê zarazków
(np. infekcja grzybicza pochwy).
w przypadku nie wyleczonych urazów w okolicy narz¹dów p³ciowych
pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków
w przypadku z³oœliwych zachorowañ w okolicy
narz¹dów p³ciowych (np. rak szyjki macicy)

daty wa¿noœci (nadruk na opakowaniu zestawu sk³adaj¹cego siê z balonika i przewodu).
Ze wzglêdów higienicznych zalecamy wymianê zestawu sk³adaj¹cego siê z balonika i przewodu po szeœciu miesi¹cach od pierwszego
u¿ycia.
Proszê zakoñczyæ æwiczenia wykonywane za
pomoc¹ EPI NO Libra, je¿eli odczuwaj¹
Panie przy tym ból.
•

Przed pierwszym u¿yciem lub po przerwie
w u¿ywaniu d³u¿szej ni¿ cztery tygodnie
nale¿y nadmuchaæ balonik, naciskaj¹c ok.
dziesiêciu razy gruszkê przy pompce rêcznej.
Proszê teraz odkrêciæ œrubê regulacji dop³ywu
powietrza, ¿eby przywróciæ balonikowi
kszta³t pierwotny. W ten sposób mog¹ Panie
sprawdziæ, czy urz¹dzenie jest w nienaruszonym stanie, i lepiej zapoznaæ siê z dzia³aniem EPI NO Libra. W przypadku gdyby
urz¹dzenie by³o uszkodzone, nie nale¿y go
u¿ywaæ.
•

Przed ka¿dym u¿yciem EPI NO Libra zalecamy dok³adne mycie r¹k wod¹ i myd³em.
Przy czyszczeniu i dezynfekcji EPI NO Libra
proszê przestrzegaæ zaleceñ (zob. rozdzia³
„Czyszczenie i dezynfekcja“).
•

Kobiety mog¹ stosowaæ EPI NO Libra tylko
pod kontrol¹ lekarza lub fizjoterapeuty
w przypadku:
•

uszkodzenia nerwów i innych zachorowañ
ograniczaj¹cych odczuwanie bólu w okolicy
narz¹dów p³ciowych (np. stale podwy¿szony
cukier we krwi)

•

Proszê stosowaæ wy³¹cznie lubrykanty na
bazie wody.

Proszê nie stosowaæ lubrykantów zawieraj¹cych olejki lub dodatki eteryczne, poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ balonik.
Proszê uwa¿aæ, ¿eby nie uszkodziæ balonika
przedmiotami szpiczastymi lub o ostrych
krawêdziach (np. pierœcionki, paznokcie itp.).

EPI NO Libra nie wolno stosowaæ pod wod¹
•

(np. w wannie), poniewa¿ wnikaj¹ca woda
mo¿e Ÿle wp³yn¹æ na dzia³anie urz¹dzenia.

EPI NO Libra nale¿y tak przechowywaæ, aby

Æwiczenia przepony miednicy
Do æwiczeñ za pomoc¹ EPI NO Libra proszê
wybraæ wygodne miejsce. Proszê zadbaæ o to,
¿eby nikt Paniom nie przeszkadza³.
•

Na pocz¹tku treningu proszê przyj¹æ wygodn¹
pozycjê (np. na le¿¹co z wyprostowan¹ górn¹
czêœci¹ cia³a). Z biegiem czasu, dziêki kolejnym
próbom, ustal¹ Panie najwygodniejsz¹ pozycjê
cia³a przy treningu.

•

unikaæ d³u¿szego bezpoœredniego naœwietlenia przez promienie s³oneczne.

EPI NO Libra nale¿y przechowywaæ w miej•

scu niedostêpnym dla dzieci!

Podczas æwiczeñ proszê oddychaæ spokojnie
i równomiernie. RozluŸniæ miêœnie brzucha,
poœladków i ud. Proszê spróbowaæ æwiczyæ
przez 10 do 20 minut dziennie.

Funkcje przepony miednicy
Przepona miednicy zbudowana jest z wielowarstwowej pow³oki miêœniowej podpieraj¹cej
narz¹dy wewnêtrzne i wspomagaj¹cej funkcje
macicy, pêcherza i jelita. Silna przepona miednicy poprawia statykê krêgos³upa i wywiera
pozytywny wp³yw na ogóln¹ postawê cia³a.
Dziêki miêœniom po³¹czonym w pêtelki zamyka
ona otwart¹ od do³u miednicê. £atwo zatem
uzmys³owiæ sobie, ¿e os³abienie tego uk³adu
miêœni mo¿e prowadziæ do obni¿enia siê

pêcherza, macicy i pochwy, a tym samym do
nieprzyjemnych nastêpstw – od pogorszenia
jakoœci ¿ycia p³ciowego a¿ po dolegliwoœci
zwi¹zane z nietrzymaniem moczu, ka³u.
Typowymi objawami os³abionych miêœni
przepony miednicy s¹:
niekontrolowane oddawanie moczu (nietrzymanie moczu) przy kaszlu, kichaniu, wchodzeniu po schodach i noszeniu ciê¿kich przedmiotów
sta³e parcie na mocz, tak¿e przy s³abym nape³nieniu pêcherza
silne, skierowane w dó³ uczucie ucisku
wypadniêcie miêœni pochwy lub macicy
niekontrolowane wydalanie gazów i stolca

Przygotowania
Proszê odkrêciæ œrubê regulacji dop³ywu powietrza i wzi¹æ balonik do rêki. Proszê zacisn¹æ
piêœæ, ¿eby œcisn¹æ balonik. Nastêpnie proszê
zakrêciæ œrubê regulacji dop³ywu powietrza,
¿eby balonik nie móg³ siê powiêkszyæ. PóŸniej
znów mog¹ Panie otworzyæ rêkê. Balonik
zachowa teraz w¹ski kszta³t. W wielu przypadkach zwil¿enie górnej po³owy balonika lubrykantem mo¿e u³atwiæ wprowadzenie (zob.
rozdzia³ „Wskazówki bezpieczeñstwa“).
Proszê uj¹æ teraz balonik u nasady przewodu
i wprowadziæ go w dwóch trzecich do pochwy.
Proszê siê nie spieszyæ, pochwa mo¿e byæ
sucha i wra¿liwa. Proszê rozluŸniæ miêœnie
przepony miednicy i napompowaæ balonik, a¿
zaczn¹ go Panie wyczuwaæ (u wiêkszoœci kobiet wskaŸnik ciœnienia EPI NO Libra pokazuje
teraz wartoœæ 2). Balonik bêdzie siê przy tym
powiêksza³. Je¿eli ciœnienie bêdzie za wysokie,
mog¹ je Panie w ka¿dej chwili zmniejszyæ za
pomoc¹ œruby regulacji dop³ywu powietrza.
•

Æwiczenia œci¹gaj¹ce przeponê
miednicy w górê
W miarê mo¿liwoœci proszê prowadziæ dziennik
æwiczeñ. Proszê æwiczyæ dwa razy dziennie a¿
do osi¹gniêcia celu æwiczeñ; nastêpnie zalecamy jedn¹ sesjê æwiczeniow¹ na dzieñ, aby
utrzymaæ osi¹gniêty efekt.
Przed rozpoczêciem æwiczeñ nale¿y zapamiêtaæ
ciœnienie spoczynkowe pochwy na wskaŸniku
ciœnienia EPI NO Libra.
•

Proszê spróbowaæ przemieœciæ balonik w górê
przez ok. 10 sekund, naprê¿aj¹c miêœnie
przepony miednicy (na pocz¹tku naprê¿anie
miêœni przepony miednicy przez 10 sekund
mo¿e byæ trudne, ale w miarê kontynuowania
æwiczeñ uda siê Paniom utrzymaæ balonik przez
ten czas). Nastêpnie proszê rozluŸniæ miêœnie
przez 10 sekund i powtórzyæ to æwiczenie.
Proszê lekko poruszyæ balonik i wyczuæ, jak
dziêki naprê¿eniu miêœni porusza siê on w górê.
W ten sposób upewni¹ siê Panie, ¿e trenuj¹ nie
tylko zewnêtrzne warstwy miêœni, lecz tak¿e te
znajduj¹ce siê poni¿ej. Proszê obserwowaæ
podczas tego æwiczenia wychylenie wskazówki
na wskaŸniku ciœnienia przed i po naprê¿eniu
miêœni przepony miednicy. Ró¿nica miêdzy
ciœnieniem wskazywanym w stanie spoczynku
a tym przy naprê¿eniu poka¿e Paniom si³ê skurczów miêœni (zob. tabela „Wyniki treningu“).
Przy pierwszym u¿yciu byæ mo¿e jeszcze nie
stwierdz¹ Panie ¿adnego wychylenia, ale ju¿ po
kilku dniach zanotuj¹ Panie pierwsze sukcesy,
a o osi¹gniêtych postêpach przekonaj¹ siê,
obserwuj¹c wychylenie wskazówki.
W idealnej sytuacji æwiczenia przepony miednicy
nale¿y wykonywaæ przez ca³e ¿ycie (zob.
rozdzia³ „Czêœci zamienne”).
Gdyby w zwi¹zku z u¿yciem EPI NO Libra
dosz³o do powik³añ, proszê siê bezzw³ocznie
skontaktowaæ ze swoim lekarzem.
•

Ró¿nica nacisku
(naprê¿enie / rozluŸnienie)

<1
1-2
3-4
4<

Dalsze æwiczenia za
pomoc¹ EPI·NO Libra
Poni¿sze æwiczenia umo¿liwi¹ Paniom przegl¹d
dalszych mo¿liwoœci treningu za pomoc¹ EPI
NO Libra. Mog¹ Panie oczywiœcie wykonywaæ
tak¿e inne æwiczenia zalecone przez lekarza.
.
Przy wprowadzaniu balonika proszê przestrzegaæ powy¿szych opisów. Podczas wszystkich
tych æwiczeñ mog¹ Panie œledziæ wychylenie
wskazówki na wskaŸniku ciœnienia, a tym
samym naprê¿enie miêœni przepony miednicy.
•

„Ko³yska“
Proszê po³o¿yæ siê na plecach i podci¹gn¹æ
nogi. Stopy opieraj¹ siê mocno o pod³o¿e, z naciskiem na piêtach. Proszê na przemian przesuwaæ prawe i lewe biodro w górê i powtarzaæ
te ruchy odpowiednio 2-3 razy.
„Zegar Feldenkraisa“
Taka sama pozycja wyjœciowa jak „ko³yska“.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e pod miednic¹
(odcinek lêdŸwiowy krêgos³upa) le¿y zegar.
Ruchy jego wskazówek naœladuj¹ Panie
miednic¹. Najpierw kilkakrotnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nastêpnie kilkakrotnie
w odwrotnym kierunku. Nale¿y ruszaæ siê tak
p³ynnie, ¿eby miednica wykonywa³a równomierne, nieprzerywane ruchy okrê¿ne.
„D³ugie nogi“
Le¿¹ Panie na plecach, jednak nogi s¹ wyci¹gniête. Ca³y krêgos³up powinien ci¹gle dotykaæ
pod³o¿a. Proszê nieco przysun¹æ podbródek do
mostka, ¿eby uelastyczniæ kark. Proszê spróbowaæ przesuwaæ na przemian lew¹ b¹dŸ
praw¹ piêtê w przód, tak jakby chcia³y Panie
wyd³u¿yæ nogê, przyci¹gaj¹c jednoczeœnie palce
u nogi w kierunku odwrotnym do swojego cia³a.
.

Uwaga

Wymaga poprawy
W³aœciwa droga do celu
Ju¿ bardzo dobrze
Doskonale

Tabela – Wyniki treningu

Czyszczenie i dezynfekcja
Proszê uwa¿aæ, ¿eby nie zamoczyæ pompki
rêcznej przy czyszczeniu. Gdyby dosta³a siê
tam woda, mog³aby mieæ wp³yw na dzia³anie
urz¹dzenia.

Czêœci zamienne
Ze wzglêdów higienicznych zalecamy, w przypadku regularnego stosowania, wymianê zestawu sk³adaj¹cego siê z balonika i przewodu
(EPI NO Libra BTS) po szeœciu miesi¹cach od
pierwszego u¿ycia.
•

EPI NO Libra trzeba starannie wyczyœciæ
•

przed pierwszym u¿yciem oraz bezpoœrednio
po ka¿dym u¿yciu zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami.

Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian technicznych w urz¹dzeniu.

W przypadku przerwy w u¿ytkowaniu d³u¿szej ni¿ jeden tydzieñ proszê wykonaæ przed
u¿yciem dodatkowe czyszczenie i dezynfekcjê.
.
EPI NO Libra trzeba starannie wyczyœciæ
przed pierwszym u¿yciem oraz bezpoœrednio
po ka¿dym u¿yciu zgodnie z poni¿szymi
wskazówkami.
•

Nadmuchaæ balonik, naciskaj¹c ok. dziesiêciu
razy gruszkê przy pompce rêcznej.
Staranne czyszczenie balonika pod ciep³¹
wod¹ z dodatkiem p³ukanki (min 40 stopni
Celsjusza, przez 1-2 minuty). Proszê uwa¿aæ,
¿eby nie zamoczyæ pompki rêcznej przy
czyszczeniu. Gdyby dosta³a siê tam woda,
mog³aby mieæ wp³yw na dzia³anie urz¹dzenia.
.
Dodatkowe przep³ukanie balonika pod
bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹. Wysuszyæ ca³kowicie
EPI NO Libra na czystej, niestrzêpi¹cej siê
podk³adce.
•

Zalecamy póŸniejsz¹ dezynfekcjê polegaj¹c¹
na przetarciu balonika 70%-owym izopropanolem z apteki. Proszê pos³u¿yæ siê w tym
celu niestrzêpi¹c¹ siê chusteczk¹ lub wacikiem lekarskim z alkoholem.
Urz¹dzenie, tylko po ca³kowitym wysuszeniu,
trzymaæ w za³¹czonej torbie do przechowywania, w czystym i suchym miejscu. Torba
powinna byæ zamkniêta.

¯yczymy Paniom
samych sukcesów
podczas treningu
za pomoc¹
EPI NO Libra.
•

EPI NOS POLSKA
T: 071 336 45 76
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53-125 Wroc³aw
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www.epino.pl
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