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المزيد  في  االستثمار 
من جودة الحياة

المستشفيات  المجاالت من  بالتعاون مع أطباء من جميع 
وتوبينغن وشتوتغارت  ومانهايم  هايدلبرغ  في  الجامعية 

 
أساليب تحسين  باستمرار على  نعمل 

للمرضى يعني عالج  بالنسبة  السلس.  طرق عالج 
الظنبوبي – حتى بعد نجاح العالج باألدوية

إمكانية تصحيح  المستشفى –  السريري في  والعالج 
السلس. مشاكل 

- بالحياة  االستمتاع 
بدون قيود!

البول سلس 
والبراز

الجديد العالج 
الظنبوبي  مع عالج 

باستخدام جهاز النسي
من أجل المزيد من 

الحرية وجودة 
الحياة

شهادات اعتامد ناجحة:

DIN EN 13485 واملواصفة ،MPG قانون املنتجات الطبية

ومرحلة التأهيل املُسبق
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الظنبوبي؟  العصب  „متى ال يمكنني استخدام عالج 
– موانع االستعمال:

في حالة وجود جهاز تنظيم ضربات القلب 
مزروًعا داخل المريض أو في حالة الحمل أو 

وجود أي تجهيزات معدنية مزروعة بالقرب من 
الالصقة.“ األقطاب  مكان 

بما  لدينا  العالجي  الجهاز  الحصول على  „يمكنك 
في ذلك الملحقات الخاصة به وضمان لمدة 12 

شهًرا على الجهاز نفسه بمبلغ 498 يورو. تكاليف 
ُمسبقًا.“ تحديدها  للخارج غير متضمنة ويجب  البيع 



نمد لك يد العون
إذا كان إلحاح البول أو سلس البراز يقيد حركتك ويسلب 
المكان الصحيح. الحياة، فأنت عندنا في  النوم ومتعة  منك 

الظنبوبي نساعدك في عالج 
الجديد وسهل االستخدام. يتم تنشيط عضالت قاع الحوض 

الظنبوظي العصب  تحفيز  من خالل 
التبرز. إن طريقة العالج  المسؤول عن التحكم في عملية 

أفضل بكثير من طرق العالج المتبعة حتى اآلن باستخدام 
والمهبلية. الشرجية  المجسات 

المريض  استخدامها من طرف 
للغاية:✶ بسيط 

لمدة 20  القصيرة  الكهربائية  بالنبضات  العصب  تحفيز  يتم 
بالقرب  القدم  دقيقة باستخدام أقطاب الصقة تثبت على كاحل 

النبضات وتنقل  الظنبوبي،  العصب  من 
إلى قاع الحوض. تنقبض العضالت هناك وتقوى من خالل 

التحكم في  تأثيرها اإليجابي على  هذا االنقباض، ويتضح 
بواسطتها  يتم  التي  الترددات  تتعلق  والتبرز.  التبول  عمليتي 

العصبية األلياف  معالجة 
بنوع السلس، ويحدد الطبيب ذلك بشكل فردي اعتماداً على 

للمريض. تقديم االستشارة  المرضية ومن خالل  السيرة 

وتشغيل األقطاب  تثبيت  المريض  يستطيع 
بعد الحصول على البيت  التحفيز الصغير بمفرده في  جهاز 

قليل من اإلرشادات.

يتم العالج مرة واحدة يومياً ولمدة ثالثة أشهر.

في أياد أمينة
ن إعادة الحرية و جودة الحياة لمرضى السلس 

هو واجبنا وعملنا الذي راكمنا فيه خبرات طويلة. نحن 
للصدفة ال نترك شيئاً 

التي  العالج  المريض ووسائل  بتحليل شكوى  ونقوم 
تحديد  يتم  بعناية  المرضية  السيرة  تناسبه. وبعد فحص 

للمريض الكهربائية  باألقطاب  العالج  صالحية 
أم أن هناك وسائل أخرى لتحفيز منطقة قاع الحوض 

ناجحة. بطريقة 

بالتأثري* الشعور  االستخدام،  سهولة 

النتسربغ، بريغيت 

إرشاد الكهروطبية، خالل  األجهزة  رئيسة قسم 

الظنبويب عالج  من  لالستفادة  مريضة 


