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Contrelle®  Activgard 
on täiesti uus lähenemine pingutusinkontinentsi ehk 

uriinipidamatuse probleemi lahendamiseks. Probleemi 

peamiseks tekitajaks on tihti just sünnituste, 

menopausiaegsete muutuste või muude vananemisega 

seotud põhjuste tõttu nõrgenenud vaagnapõhi. Kui 

vaagnapõhi sel viisil lõdveneb, vajub põis pisut 

allapoole ning põiekaela kalle muutub. Selle 

tulemusena kaob äkilise pinge ajal tahtlik kontroll 

põiega seotud lihaste üle. 

Contrelle Activgard on sellise kujuga, et tuppe 

sisestatuna tõstab see pisut põit, parandab seeläbi 

põiekaela kallet ning ennetab uurini lekkimist, isegi 

pingutuse ajal. Sama oluline on seegi, et patsient saab 

normaalselt urineerida ega pea Contrelle Activgardi 

selle jaoks eemaldama. 

 
 
 
 
 
 

  Ainulaadne disain ja toime 

Contrelle®  Activgard 
toimib pigem aktiivselt kui passiivselt. Toode on 

valmistatud pehmest vormi valatud plastist. Enne 

sisestamist murtakse seade kokku ning tänu elastsusele 

avaneb see tupes uuesti. Nii tekib õrn surve, mis tõstab 

põit ja kohandub samal ajal ideaalselt kehaliigutustega. 

Contrelle Activgardi välispind on spetsiaalselt nii 

kujundatud, et see istuks kui valatult vastu põiekaela ja 

pärakut – seepärast on väga oluline, et seade 

sisestatakse tuppe korrektselt, vastavalt joonistele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrelle® Activgard aitab vaagnapõhjal põit toetada 

ning põiekaela kallet korrigeerida, et taastada naiste 

tahtlik kontroll põie töö üle. 

 Lihtne kasutada 
Contrelle® Activgardi on sama lihtne kasutada kui 

tampooni. Seda ei ole näha ega tunda. Kui toodet enne 

kasutamist veega immutada, ei ima Activgard tupe 

limaskesta loomulikku niiskust. Contrelle Activgard on 

lihtsal põhimõttel töötav vahend, mis ravib sümptomite 

asemel pigem probleemi.



 
 
 
 

 Palju eeliseid 
 

Contrelle Activgard on lihtne ja tõhus vahend 

pingutusinkontinentsi probleemiga naistele. 

 
 
 

Elu muutub taas normaalseks 
 Contrelle Activgard aitab naistel põietegevust 

kontrollida ning seeläbi taas normaalset elu elada. 

Enam ei pea muretsema äkiliste kontrollimatute 

uriinilekete pärast, kandma ebamugavaid sidemeid ega 

muretsema uriinilõhna pärast. Nüüd saab jälle elada 

normaalselt, nagu enne uriinipidamatuse tekkimist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loomulik elastsus tagab 

õrna toe

Märkamatu ja diskreetne 

Contrelle Activgard paigaldatakse tuppe, nii et see on 

sama märkamatu ja diskreetne kui tampoon. Seda võib 

vahetamata kanda kuni 16 tundi päevas. Contrelle 

Activgard on ühekordselt kasutatav toode, mida 

kantakse ühe korra ja visatakse siis minema. 

 
 

Tavapärane tualetiskäik 
Urineerimine on tavapärane – Activgardi ei pea 

eemaldama. Contrelle Activgard ei suru kusitit kokku, 

vaid toetab põiekaela, et taastada loomulik kontroll 

põietegevuse üle. 

 
 

Kuni 16 tundi päevas, mõnel 
juhul ka vähem 
Contrelle Activgardi võib kanda kuni 16 tundi päevas. 

Seade tuleb eemaldada enne vahekorda ning raseduse 

ajal kanda ainult pärast arstiga konsulteerimist. 

Menstruatsiooni ajal peaks Activgardi vahetama iga 4–

6 tunni järel ning kasutama koos kehaväliste 

sanitaarvahenditega. Tampoonid ei sobi Activgardiga 

koos kasutamiseks. 
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Kolm suurust 
Contrelle Activgard on saadaval kolmes suuruses. 

Kasutaja peab neid proovima, et endale sobivaim 

suurus leida. Mõned naised võivad esialgu kuni tootega 

harjumiseni kogeda kerget ebamugavustunnet umbes 

samamoodi nagu kontaktläätsi kasutades. 

 
 

Vaagnapõhjalihaste treenimine 
Contrelle Activgard ei asenda vaagnapõhjalihaste 

harjutusi. Samas aitab toode harjutuste mõju 

tugevdada – ning on suuresti abiks juhtudel, kus 

vaagnapõhjalihaste harjutused tulemusi ei anna. 

 
 
 

Toksilise šoki sündroom 
Toksilise šoki sündroomi esineb väga harva. Pooled 

harvadest teadaolevatest juhtumitest on esinenud 

tampoone kasutavatel naistel. Suurem osa neist on 

olnud nooremad naised, kes kasutavad üliimavaid 

tampoone. Contrelle Activgard on korrektsel 

kasutamisel täielikult mitteimav ning enne kasutamist 

veega läbi immutatud. 

 
 

PH ning bakteriaalne tasakaal 
ei muutu 
Taanis läbi viidud uuringute põhjal e muutu ei pH ega 

loomulik bakteriaalne tasakaal. Samuti ei suurene tupe- 

või põiepõletike ega limaskesta ärrituse risk. Activgardi 

paigaldamist lihtsustab tupekreemi kasutamine; 

vanematel patsientidel võib kasu olla lokaalsest 

hormoonravist.

 

 

 
Contrelle Activgardi peab enne 

kasutamist veega immutama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokkuvõtlik kasutusjuhend 

 
Contrelle Activgardi on sama lihtne kasutada 

kui tampooni. 

 Activgardi tuleb immutada tavalises 

puhtas vees. 

 Seejärel paigaldatakse seade 

aplikaatorile nii, et nööri sõlm asetseb 

aplikaatori otsas asuvas süvendis ning 

Activgardi seade tõmmatakse üle 

aplikaatori ümara pea. 

 Järgnevalt sisestatakse aplikaator ja 

Activgard tuppe kuni aplikaatoril 

asuvate rõngasteni.. 

 Nöör libistatakse õrnalt süvendist välja 

ning aplikaator eemaldatakse tupest ja 

pestakse, et seda saaks uuesti 

kasutada. 

 Activgard eemaldatakse kehast  õrnalt 

nöörist tõmmates. 

 

 



Contrelle Activgard on põhjalikult testitud 
 

1994. aastal tehti Contrelle Activgardiga kaks kliinilist 

uuringut. Ühes osales 26 pingutusinkontinentsiga 

patsienti Taanis Glostrupi haiglas ning teises 129 

pingutusinkontinentsiga naist kümnes erinevas Rootsi 

haiglas. 

 

Uuringutes arvestati nii subjektiivsete kui ka 

objektiivsete parameetritega. Objektiivsetes testides 

(24 tundi) kaaluti sidemeid, et määratleda tahtmatult 

lekkinud uriini kogus. Taani uuringus läbisid patsiendid 

enne toote testimist põhjalikud uuringud, nende seas 

tupekultuurid ja pH, jääkuriin, uriinikultuurid, 

urineerimispäevik ja küsimustik. Subjektiivseid 

parameetreid hinnati ankeetidega. 

 
 
 

80% patsientidest täheldasid 
positiivseid tulemusi 
Taani uuringus hindas 21 inimest 22st Contrelle 

Activgardi rahuldavaks või väga heaks ning Rootsi 

uuringus vastavalt 66 90st. Subjektiivsete arvamuste 

põhjal arvas 87% Taani patsientidest, et Contrelle 

Activgard vähendas lekete tihedust ning 72% leidis, et 

lekkimise korral eraldus uriini vähem. Vastavad Rootsi 

uuringu protsendid olid 77% ja 74%. 

 
 

35% saavutasid täieliku 
pidamise 
Objektiivsed hinnangud näitasid, et Rootsi uuringus 

saavutas 35% testgrupist täieliku pidamise ning 77% 

saavutas positiivseid tulemusi. Taanis oli täieliku 

pidamise hulgaks 36% ning positiivsete tulemuste 

protsent oli 64%. 

Märgatavad kõrvalnähud puuduvad 
Uuringud näitasid ka seda, et Contrelle Activgard ei 

põhjusta märgatavaid muutusi pH-tasemes ega 

bakterioloogilistes näitudes, ei suurenda tupe- ega 

põieinfektsioonide riski ega ärrita limaskesta. 

Subjektiivsel hindamisel esines mõnel patsiendil 

kerget ebamugavustunnet, eriti tootega harjumise ajal. 

Samas ütles suurem osa neist patsientidest, et nad 

jätkaksid Contrelle Activgardi kasutamist. 
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Suurus 1 

REF 76.1001 30 tk pakis 
 

Suurus 2  

REF 76.1002 30 tk pakis 
 

Suurus 3  

REF 76.1003 30 tk pakis 
 
 

Iga pakk sisaldab aplikaatorit. 
Rohkem infot toote kohta:  
www.contrelle.ee; www.medreto.ee 
 
Maaletooja: 
Medreto OÜ 
Mustamäe tee 22 
10621 Tallinn 
e-mail: info@medreto.ee 
tel: 6827242 


