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Vizeletinkontinencia:  

  bármely húgycsövön keresztül történő akaratlan vizeletvesztést 
                                                                         

                                                                                                  (Nemzetközi Kontinencia Társaság 2002) 

Prevalencia :   

                     minden 4-5. nő 

                          

                     pontos epidemológiai adatokat nehéz felmérni(szégyenérzet) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stressz 
 

Késztetéses 

(urge) 
 

Kevert 

Az vizeletinkontinencia fő típusai 



Nőgyógyászati fizioterápia 
 

 
 Gyógytorna: gátizom és kismedencei torna(PFMT=Pelvic Floor Muscle 

  Training) 

 

 Kiegészítő kezelési lehetőségek 
•    Hüvelyi conus (Súlysorozatok) 
•    Inkontinencia pesszáriumok 
•    Biofeedback  
•    Elektroterápia  
•    Viselkedésterápia 
•    Beteg oktatatása és életvezetési tanácsok 

     
     Balneoterápia: kádfürdő + iszapkezelés  

      gyógymasszázs,BEMER ágy, pszichoterápia, dietetika, klímaterápia 
                               

 



Mikor szükséges intimtornát végezni ?  

• Inkontinencia  

• 40 év felett 

• Szülésre való felkészülés esetén 

• Szülés után a gátizom és a hüvely regenerálása érdekében 

• Nehéz fizikai, vagy ülő munkát végzőknél  

• Túlsúly esetén 

• Rendszeres ugráló sport,konditermi edzést végzőknél  

• Süllyedéses kórképek (+hüvelykocka pesszárium) 

• Meddőség, endometriózis  

• Fájdalmas szexuális együttlét 

 



A medencefenék izmai 

 Mély réteg: vaskos, teknő szerű, melynek 
legtömegesebb része a  
• m. levator ani 
 

 

 

 



             Gátizomtorna (PFMT) elvi logikai alapja           

                    inkontinencia kezelésében: 

 
Az intenzív erősítő tréning hatására : 

 

A „levator lemez” tartósan magasabb pozícióba kerül 

 

Nő a medencefenék izmok ereje + hipertrophia        feszesebb 

környező kötőszöveti elemek 

 

Javul a periurethralis izomzat kontrakciós ereje, ezáltal fokozódik 

a záróizom-apparátus nyugalmi és kontrakciós tónusa. 

 

 megemelkedik a medence alap      jobb alátámasztás a 

kismedencei szerveknek 

 



 Helyes kivitelezés, a medencefenék izmok 

szabályos kontrakciója 

(Kegel, 1952). 

A gátizomtorna (PFMT)alapja 



Gyakori hibák a medencefenék izmok kontrakciójakor  

 Hasizmok feszítése a medencefenék helyett 

 Csípő adductorok feszítése 

Gluteusok feszítése 

 Légzés visszatartás 

 Erőteljes forszírozott belégzés 

 Nyomás, caudál irányú elmozdulás 

 

 

 

Ha nincs megfelelő együttműködés, a medencefenék izmok 

megerőltetése és további gyengülése következhet be. 



Gyakorlati tanácsok a medencefenék izomzat 

helyes kontrakciójának megéreztetésére 
 

 Rajzok és/vagy anatómiai modell 

 

 Verbális instrukciók 

 

 A képzelet felhasználása Pl.: lift 

 

 Tükör használata 

 

 A vizeletürítés végén az utolsó vizeletcseppek megállítása – kizárólag egyszeri 

kipróbálásra, a medencefenék izmok működésének megéreztetésére 

 

Műszeres biofeedback 

 

 Palpáció 

 

 



Honnan indulunk? Mi az az az erő, amivel dolgoznunk 

kell a fejlődéshez? 

Betegvizsgálat! Izomerő meghatározása – 

Módosított Oxford Skála! 

Pelvic floor muscle assessment: the PERFECT scheme 

J Laycock, D Jerwood - Physiotherapy, 2001 – Elsevier 

ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) 

Print version ISSN 0102-6720 

ABCD, arq. bras. cir. dig. vol.25 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2012 

Effects of bariatric surgery on pelvic floor function 

Larissa Araújo de Castro; Wagner Sobottka; Giorgio Baretta; Alexandre Coutinho Teixeira de Freitas 

 

 



 
 

 
 

 

A medencefenék izomzat aktív, analitikus, erősítő 
gyakorlatai 



Mozgásterápia 

 

 izotóniás 
koncentrikus 

 

 

  Kitartott kontrakciók 

 Növelhetjük a kontrakciók  

gyorsaságát,számát és erejét 

 

Pl.: Bø et al. (1990) method  

 



 

 

izotóniás excentrikus 

 

 

koncentrikus és excentrikus 
izomműködés 
összekapcsolása „liftes” 
gyakorlatok 

   /Kegel / 

 



 
 

  



Kiegészítő kezelési lehetőségek  

Kádfürdő 

                     

 

 

 

 

 

 

Iszapnadrág 

A harkányi víz 



 
Hüvelysúly sorozat terápia (HST) („Lady Power Conus”) 

 

 

  
 
 

20g  70 g 
5 fokozatban 
 

Statikus 
Dynamikus 1 vízszintes 
Dynamikus 2 lépcső 
 



Biofeedback Elektroterápia Inkontinencia 

pesszáriumok  



Viselkedésterápia  

Főként hiperaktív hólyag (OAB), késztetéses (urge) 

és kevert inkontinencia kezelésében alkalmazható.  

 
 

1. Hólyagtréning  

 

Célja: 

 hólyagkontroll javítása  

 a vizelések közötti időtartam meghosszabbítása 

 a vizelések számának csökkentése 

 



vizelési napló 

 

 folyadékbevitel   

 vizeletkiválasztás  

 vizeletürítések száma és a köztük eltelt idő 

 

 

 

 

 

2.Toalett tréning (időzített vizeletürítés) 

  

A betegnek a  nem kontrollálható vizelési inger előtt 

meghatározott időközönként  kell a hólyagját 

kiürítenie. 

 

 



NEM ajánlott 

Életmódváltás 

Ajánlott 

Nehéz fizikai 

munka 

Fokozott 

 folyadékbevitel 

(nap folyamán 

arányosan 

elosztva) 

Rendszeres helyes  

testmozgás Rossz székelési  

mechanizmus 
Ugráló sportok 

Szűk ruházat 

Megfelelő testsúly 

Nagy súlyt mozgató  

vagy nagy erőt 

kifejtő sportok 
Helyes testtartás 

Rostban gazdag  

táplálkozás 

Túlzott 

kávéfogyasztás 



Köszönöm a figyelmet !  


