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CAYA DIAFRAGMA kapturek antykoncepcyjny 1 sztuka
 

Cena: 177,90 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDINTIM

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaCAYA DIAFRAGMA kapturek antykoncepcyjny 1 sztukaDla Kogo jest diafragma Caya®Diafragma Caya® jest środkiem
antykoncepcyjnym przeznaczonym dla wszystkich kobiet, które w sposób naturalny i bezpieczny chcą się zabezpieczyć przed
nieplanowaną ciążą.W ciągu ostatnich dziesieciu lat, w poszukiwaniu nowych, niehormonalnych metod antykoncepcyjnych,
amerykańska fundacja – we współpracy z renomowanym instytutem badawczym Conrad (www.conrad.org) – opracowała całkowicie
nową diafragmę.Pod roboczym określeniem „SILCS“ (single-size contraceptive barrier device), dzięki zastosowaniu nowych materiałów i
dopracowaniu kształtów, znana od dawna metoda została znacznie udoskonalona.Okrągły kształt został w nowej diafragmie zmieniony
na rzecz bardziej anatomiczne dopasowanego owalu.Miejsce metalowej sprężynki w klasycznej diafragmie zastąpiono nylonową,
dostosowującą się do anatomicznych kształtów obręczą. Diafragma jest lekka (tylko 4 gramy ), z łatwością się ją składa i umieszcza w
pochwie.Patronat naukowy nad badaniami objęła grupa naukowców z organizacji CONRAD w Arlington (koło Waszyngtonu, USA). Po raz
pierwszy wykonano badania przy użyciu rezonansu magnetycznego z nową diafragmą w organizmie. Przebadana została zasadnicza
kwestia dotycząca dostosowania wielkości diafragmy. Wyniki wykazały, że „SILCS“ eliminuje konieczność dopasowania, gdyż diafragma
automatycznie dopasowuje się u większości kobiet.DIAFRAGMA CAYA®Nowa diafragma została dobrze przyjęta w wielu krajach i
częściach świata, także tych, w których dotychczas ta metoda była całkowicie nieznana.Wstępne wyniki dały zakończone niedawno
badania bezpieczeństwa stosowania, przeprowadzone na 450 parach w dziesięciu różnych klinikach planowania rodziny w USA. Wyniki
tych wieloośrodkowych badań wkrótce zostaną opublikowane.Amerykańska fundacja, która wspiera badania nad „SILCS“ oraz kieruje
sprawami ochrony patentowej, wyznaczyła w 2010 roku partnera z zadaniem dopuszczenia i późniejszej produkcji diafragmy w Europie i
USA. Jest nim firma KESSEL personal healthcare z siedzibą w Walldorf, niedaleko Frankfurtu nad Menem, Niemcy.Firma ta specjalizuje
się od 1987 roku w dystrybucji i sprzedaży mechanicznych środków antykoncepcyjnych.Nowa diafragma została dobrze przyjęta w
wielu krajach i częściach świata, także tych, w których dotychczas ta metoda była całkowicie nieznana.Wstępne wyniki dały zakończone
niedawno badania bezpieczeństwa stosowania, przeprowadzone na 450 parach w dziesięciu różnych klinikach planowania rodziny w
USA. Wyniki tych wieloośrodkowych badań wkrótce zostaną opublikowane.Amerykańska fundacja, która wspiera badania nad „SILCS“
oraz kieruje sprawami ochrony patentowej, wyznaczyła w 2010 roku partnera z zadaniem dopuszczenia i późniejszej produkcji
diafragmy w Europie i USA. Jest nim firma KESSEL personal healthcare z siedzibą w Walldorf, niedaleko Frankfurtu nad Menem,
Niemcy.Firma ta specjalizuje się od 1987 roku w dystrybucji i sprzedaży mechanicznych środków antykoncepcyjnych.Dysponując
wynikami ukończonych badań nad projektem badawczym „SILCS“ oraz posiadając od 2005 roku certyfikat producenta wyrobów
medycznych (ISO 13485), firma KESSEL podjęła się zadania opracowania i wprowadzenia na rynek gotowego produktu – diafragmy do
antykoncepcji mechanicznej.Projekt diafragma-„SILCS“ otrzymał certyfikat CE w marcu 2013 roku i pod marką „CAYA® contoured
diaphragm“ jest wprowadzany na rynki państw europejskich a następnie na rynek USA .Diafragma Caya® jest produkowana w
Niemczech. Produkt został wprowadzony w 2013 roku na rynki następujących państw: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria. W
chwili obecnej diafragmę Caya® stosuje ponad 100 000 kobiet w ponad 30 krajach na świecie, włącznie z USA.DziałanieSkuteczna
barierowa antykoncepcjaDziała jak bariera mechaniczna, która uniemożliwia wnikanie plemników do macicyWprowadza się ją do
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pochwy podobnie jak tampon i umieszcza bezpośrednio na szyjce macicy, zapobiegając w ten sposób wnikaniu plemników do
macicyLeży między tylnym sklepieniem pochwy a niszą przy kości łonowejDiafragmę Caya® należy zawsze stosować razem z żelem
antykoncepcyjnym na bazie wody (np. żelem Caya® Gel), który dodatkowo uszczelnia krawędzie diafragmy.Łatwe i bezpieczne
stosowanie diafragmy Caya® potwierdzono w licznych badaniach klinicznych.Skuteczność działania = Potrójne
zabezpieczenieSilikonowa membranaSilikonowa membrana stanowi mechaniczną barierę bezpośrednio przed szyjką
macicy.Profilowana krawędźElastyczna profilowana krawędź diafragmy Caya® dopasowuje się do budowy anatomicznej kobiety i
szczelnie zamyka szyjkę macicy. W ten sposób zapobiega przedostaniu się plemników.Żel antykoncepcyjny Caya®Żel antykoncepcyjny
Caya® Gel, zalecany do stosowania wraz z diafragmą Caya, zawiera celulozę, która tworzy dodatkową mechaniczną barierę
bezpośrednio na szyjce macicy.Żel Caya® Gel posiada kwaśny odczyn pH o wartości 3,8, który działa hamująco na ruchliwość
plemników.Diafragma Caya® – bezpieczeństwo, prostota zakładania, komfort stosowania i skuteczność antykoncepcyjna udowodnione
w badaniach klinicznychSposób użyciaDiafragma Caya w jednym uniwersalnym rozmiarze jest odpowiednia dla większości kobiet
(98%).Prawie 80% z 450 uczestników badania przeprowadzonego przez CONRAD – uznany na arenie międzynarodowej program
badawczo-rozwojowy sponsorowany przez agencję USAID (niezależna Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Międzynarodowego) poprawnie włożyło i potwierdziło poprawne ułożenie diafragmy w pochwie tylko po przeczytaniu instrukcji użycia
(tj. bez dodatkowego szkolenia czy wskazówek)ZAKŁADANIE1. Przed wprowadzeniem do pochwy należy złożyć diafragmę Caya®,
ujmując ją za wypustki do umieszczania.UWAGA: Diafragmy nie należy nigdy zakładać wcześniej, niż dwie godziny przed
stosunkiem.Diafragmę Caya® należy zawsze stosować razem z żelem antykoncepcyjnym na bazie wody (np. żelem Caya® Gel), który
dodatkowo uszczelnia krawędzie diafragmy.2. Posmarowanie krawędzi żelem Caya® Gel ułatwi wprowadzenie do pochwy.3. Diafragmę
Caya® trzymać jedną ręką. Położyć przy tym kciuk i palec wskazujący na wypustkach do umieszczania, znajdujących się na krawędzi.
Strzałka wskazuje w kierunku ciała.Diafragma Caya w jednym uniwersalnym rozmiarze jest odpowiednia dla wiekszości kobiet
(98%).Prawie 80% z 450 uczestników badania przeprowadzonego przez CONRAD – uznany na arenie międzynarodowej program
badawczo-rozwojowy sponsorowany przez agencję USAID (niezależna Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Międzynarodowego) poprawnie włożyło i potwierdziło poprawne ułożenie diafragmy w pochwie tylko po przeczytaniu instrukcji użycia
(tj. bez dodatkowego szkolenia czy wskazówek)4. Wolną ręką rozchylić wargi sromowe. Diafragmę wprowadzić wzdłuż tylnej ściany
pochwy, jak najgłębiej do wewnątrz (podobnie jak tampon).5. Caya® jest prawidłowo osadzona, gdy szyjka macicy jest całkowicie
przykryta membraną, a diafragma znajduje się między tylnym sklepieniem pochwy a niszą przy kości łonowej.6. Teraz należy
skontrolować palcem, czy szyjka macicy jest przykryta membraną diafragmy Caya®. Szyjka macicy musi być całkowicie przykryta.
Poprzez membranę powinno być możliwe jej wyczucie. W dotyku jest podobna do czubka nosa.Jeśli nie jest możliwe wyczucie szyjki
macicy lub samej diafragmy Caya®: należy wyjąć ją i ponownie wprowadzić.7. W przypadku ponownego stosunku płciowego lub gdy
umieszczenie diafragmy Caya® nastąpiło wcześniej niż 2godziny przed jego odbyciem, należy dodatkowo wprowadzić aplikatorem żel w
miejsce przed założoną diafragmę, nie wyjmując jej przedtem.8. Po stosunku płciowym diafragma Caya® musi pozostać w pochwie
przez co najmniej 6 godzin.9. W celu wyjęcia włożyć palec do pochwy i wyciągnąć diafragmę Caya® za wgłębienie do usuwania.10.
Czyszczenie i pielęgnacja diafragmy Caya®: po wyjęciu umyć wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.11. Diafragmę
Caya® przechowywać w dołączonym pojemniku.Diafragma Caya® jest przeznaczona do wielokrotnego użytku. Po pierwszym użyciu
można ją stosować przez dwa lata.12. WAŻNA INFORMACJA: Diafragma Caya® niepowinna nigdy pozostawać dłużej niż 24 godziny
bez przerwy w pochwie, ponieważ dłuższe nieprzerwane noszenie może sprzyjać rozwojowi bakterii w pochwie.

SkładKomplet zawiera:1szt x Diafragma Caya®instrukcja użycia w j. polskimopakowanie do przechowywania
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