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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДАВСАГНЫ УНЖИЛТ,
ШЭЭС ЗАДГАЙРЛЫН ЭМГЭГИЙН ЭМЧИЛГЭЭ
УРОГИНЕКОЛОГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ДИЗАЙНЫ БАГАХАН ӨӨРЧЛӨЛТ, МАШ ӨНДӨР ҮР ДҮН

A.M.I.® Sensi TVТ-А
БАТАЛГАА
A.M.I. ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ ТОРОН ТАТЛАГА: 10 ЖИЛИЙН БАТАЛГАА, ШИЛДЭГ ҮР ДҮН
Анх 1997 оноос эхлэн эмэгтэйчүүдийн шээс задгайралын эмгэгийн эмчилгээг хийж эхэлсэн.
A.M.I.-ийн тохируулгатай торон татлага нь суулгаснаас хойш 10 жилийн дараа ч гэсэн гайхалтай үр дүнг үзүүлсээр байгаа
ба энэ бүтээгдэхүүн өнөөдрийг хүртэл шинэчлэгдсээр байна. A.M.I. компани нь sensiTVT-А-ийг ашиглан эмэгтэйчүүдийн
шээс задгайралын эмгэгийн эмчилгээг шинэ түвшинд гаргасан анхны компани юм.
sensiTVT-А нь өвчтөний биеийн бүтцэд маш богино хугацаанд дасан зохицдогоороо чухал ач холбогдолтой юм.

Romero et al.,2017
“A.M.I. компаний дарамтат шээс задгайралын эмчилгээний TVA тор нь, өвчтөний сэтгэл ханамжийг 10
жилийн туршид маш өндөр түвшинд хадгалсан бөгөөд, ямар нэг хүнд хэлбэрийн сөрөг нөлөөгүй юм.”
Patrelli et al.,2014
“Эдгээр өгөгдлүүд нь дарамтат шээс задгайралын өвчний (SUI) 90.9% -ийг шийдэж, нийт өвчтөний 92.2%
нь мэс заслын дараа бүрэн сэтгэл ханамжтай гэж үзсэн байна.”
Youn et al., 2010
“Эдгээр өгөгдлүүд нь уламжлалт бус, тохируулгатай тороор хийгдсэн, мэс заслын дараах том хүндрэлгүй
учир субъектив болон бодит үр дүн гарсан, ингэснээр үлдэгдэл шээсний хэмжээг илүү сайн тодорхойлох
боломжтой болохыг харуулж байна.”
Schmid et al.,2009
“Шээсний хамгийн их урсацын үед давсагны булчингийн даралт ихсэх ба энэ нь шээсний сүвийн даралт
ихэссэнтэй холбоотой. Тохируулгатай торон татлага нь өвчтөнд сэтгэл ханамжийг мэдрүүлсэн."
Дарамтат шээс задгайралын эмчилгээний давсаг сойх торонд тохируулга хийснээр мэс заслын дараах
хүндрэлээс зайлсхийж болно."
Constantini et al.,2009
“Тохируулгатай торон татлага нь аарцагны чиглэл MUCP <20 см, H2O шалтгаан бүхий шээс задгайралтай
өвчтөнүүдийг эмчлэх хамгийн найдвартай, сайн арга юм.”
Romero et al.,2009
“Бидний хийсэн мэс заслын үр дүнгээс үзэхэд мэс заслын дараах стресс, бөглөрөл зэрэг хүндрэл нь
торыг хэрхэн суллах, чангалах зэргээс ихээхэн хамаардаг. Дүгнэж хэлэхэд transobturator хандлага (TOA),
transvaginal ажиллагаа (TVA) зэрэг эмчилгээ нь мэс заслын дараах бөглөрөлтөөс сэргийлэх, тохируулга хийх боломж
олгож байгаагаараа давуу юм. Энэ нь мэс заслын дараах хүндрэлийг бууруулдаг.“

ХАРЬЦУУЛАЛТ
Уламжлалт торон татлага
Уламжлалт торон татлагыг чиглүүлэгчийн тусламжтай жижиг диаметр бүхий суваг гаргаж,
бэхэлдэг. Энэ тохиолдолд тухайн хэсгийн мэдрэл алдагдах, үүнээс үүдэн торон татлага
шалтгаангүйгээр үйлчлэхгүй байх, эмзэглэл, өвдөлт, хомстол, деоко эмгэг гэх мэт шинж
тэмдгүүд өргөн илэрдэг.

sensiTVT
sensiTVT ба шээсний сүв хоёр хоорондоо бүрэн зохицсон учир уг татлага нь торонд үе
мөчний хөдөлгөөнөөс ирэх үйлчлэлийг идэвхгүй болгоно.Үүний тулд торыг шээсний сүвийн
хоёр талд зэргэлдээ байрлуулдаг. Ингэснээр эрчилсэн буюу мушгирсан ирмэгтэй
уламжлалт торон татлагын үүсгэдэг хэт их даралтаас бүрэн сэргийлж чаддаг.

sensiTVT нь шээсний сүвийн дээд болон доод хэсэгт ямар ч гаж нөлөө үзүүлэхгүй давуу
талтай.
Аарцагны урд хавтгайд нь B II – S – sensiTVT "буферийн хэсэг" -ийг харуулсан хэт авианы
зураг

Аарцагны нуман хавтгай дах хэт авиан зураг-sensiTVT оновчтой, зөв байрлал.
Шээсний сувгийн доор, зэрэгцээ, зөв байрлал.

Аарцагны тэнхлэгийн хавтгай дах хэт авиан зураг – sensiTVT тэгш хэмийн байрлал

ТОХИРУУЛАХ БОЛОМЖ:

sensiTVT-A-мэс заслын дараа арьсны гадна үлдээх хоёр хэсэг мэс заслын утсаар
тоноглосон бөгөөд үүнийг ашиглан 5 хоногийн хугацаанд шээс гаралтын хэмжээг нарийн
тохируулах боломжийг олгоно.

sensiTVT-A-ийг мөн өмнө нь мэс засал хийлгэсэн өвчтөнд өндөр үр дүнтэй хэрэглэх
боломжтой. Үүнд: Шээсний сүв хаагдсан, Дотоод булчингийн агшилт хангалтгүй болсон,
Хэт таргалалттай г.м
ЭКО БҮТЭЭГДЭХҮҮН
A.M.I. компани нь байгаль, экологи, хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад тодорхой үүрэг хүлээдэг.
Бид бизнесийн бүх салбарт эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд онцгой анхаарал хандуулдаг ба манай бүтээгдэхүүнээр дамжин бидэнтэй хамтран
ажиллагч байгууллагууд ч энэхүү хариуцлагыг давхар хүлээдэг.

A.M.I. SENSITVT-A ДАРАМТАТ ШЭЭС ЗАДГАЙРЛЫН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХАМГИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ШИЙДЭЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ КОД
SUI5021

TVA 5030

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР
sensiTVT-A
Эмэгтэйчүүдийн дарамтат шээс задгайрлын
эмгэг өвчний эмчилгээний бүрэн
тоноглогдсон торон татлага.
a) Үе мөчний хөдөлгөөнд зохицсон, биед
богино хугацаанд дасан зохицох загвар
b) Мэс заслын дараах хүндрэлийг шийдэх
тохируулгын утас
A.M.I. TVA шулуун цоологч
Олон удаа ашиглана.

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ
PE утас бүхий полипропилейн тор
Торны нийт урт: 450 мм
Тохируулгын утас: Дээд 3, доод 1
Савлагаа: 1 х 1, Ариун

Материал: Силикон(цахиур) бариул
бүхий зэвэрдэггүй ган
Нийт урт: 316 мм. Бариулын урт: 127мм.
Савлагаа: 1 х 1
Автоклавт уураар ариутгана.

TOA 5130

Материал: Силикон(цахиур) бариул
A.M.I. TOA5130 цоологч
бүхий зэвэрдэггүй ган
Олон удаа ашиглах буруу болон зөв эргэлттэй
Нийт урт: 244 мм. Бариулын урт: 127мм.
цоологч.
Савлагаа: 1 х 1
Автоклавт уураар ариутгана.

TOA 5140

A.M.I. TOA универсал цоологч
Материал: Силикон(цахиур) бариул
Олон удаа ашиглах буруу болон зөв эргэлттэй бүхий зэвэрдэггүй ган
цоологч.
Нийт урт: 225мм. Бариулын урт: 127мм.
Савлагаа: 1 х 1
Автоклавт уураар ариутгана.
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