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Indikationer og Anvendelse 
 
Indikationer 

• Stressinkontinens: ufrivillig vandladning; ved hoste, grin, løft, sport etc. 
• Blandingsinkontinens og overaktiv blære 
• Træning af bækkenbunden/ aktivering af bækkenbundsmuskler 
• Vaginal prolaps 
• Livmoder prolaps 
• Central nerve gener  

 
Sådan virker Contam 
Contam absorberer ikke urin, når den placeres i skeden. 
Contam løfter skedens forvæg, støtter blærehalsen og holder den på plads. 
Contam gør det muligt, bedre at mærke sin bækkenbund. Når det sker, kan 
musklerne bedre trænes. 
Fordel: Du kan nemt selv indsætte Contam. 
 
Contam ved inkontinens 
Vaginal prop      nr: 15.25.21.2004 
 
Anvendes ved stressinkontinens, blandingsinkontinens, samt ved 
styrkelse/aktivering af bækkenbundsmuskler. Contam begrænser ufrivillig  
urinlækage.  
 

 

Art.-Nr.   Produkt Størrelse Antal 
5900  Startsæt Mini, Regular, Extra 3 stk. 
6220 Mini  Str. 1 (22mm/61mm) 4 stk. 

6260 Regular Str. 2 (28 mm/61mm) 4 stk. 

6330 Extra  Str. 3 (33mm/66mm) 4 stk. 
 

 



 
Sådan vælges den rigtige størrelse 
Med startsættet bestående af 3 propper (1: Mini, 1:Regular, 1:Extra) har du 
mulighed for at finde den rette størrelse. Start med den mindste størrelse.  
 

 
   Mini(str.1)        Regular(str.2)          Extra(str.3) 
 
 
Contam anvendelse og virkning ved inkontinens 
Instruktion til anvendelse findes på brochurens Figur 6A 
 

Uden brug af Contam Korrekt brug Forkert brug 

   
Inden indførelse af 
Contam 

Contam indsat udøver 
tryk på urinrør, hvormed 
uønsket urinlækage 
undgås. 

 

Contam indført for dybt 
i skeden. 

 

 
 
 
 
 
 



Contam anvendelse og virkning ved Prolaps 
Instruktion i anvendelse findes på brochurens figur 6B 
 

Før brug af Contam Korrekt brug Forkert brug 

   
Før indførelse af 
Contam 

Contam er placeret 
tilstrækkeligt dybt i 
skeden. 

 

Contam er ikke placeret 
tilstrækkeligt dybt i 
skeden. 

 
 

 
Vigtig information 
Bliv atter aktiv med Contam 
Inkontinens er et personligt problem. Vi ønsker at hjælpe dig med at hjælpe dig 
selv. Vi har udviklet en vaginal prop, som kan bruges til nem egen behandling af 
inkontinens og prolaps, når du gerne vil opretholde eller reetablere din livskvalitet.  
 
Den særlige vaginale Contam prop, produceret af Med.SSE-Systen, tilbyder optimal 
hjælp til at løse dit inkontinens problem. Ved at støtte skedens forside understøtter 
Contam den naturlige lukkefunktion omkring urinrøret, samtidigt med at Contam 
stimulerer de svage bækkenbundsmuskler. Dette resulterer i en effektiv og diskret 
hjælp i tilfælde af ufrivillig vandladning. Contam placeret dybt i skeden understøtter 
en prolaps og mindsker generne af denne. 
 
Contam påvirker ikke vaginalt udflåd eller skedens naturlige flora. Skum-materialet 
anvendt til Contam er toksikologisk og dermatologisk ufarligt. Materialet har været 
brugt i årtier til hjerteoperation, brandsår samt åbne brud. Snoren påsat Contam er 
af bomuld.  
 
Toilet: Contam fjernes ikke, når du er på toilettet. 
 
Brug ikke Contam i følgende situationer 

• Ved menstruation  
• I tilfælde af PVA allergi 
• I tilfælde af vaginal infektion/ inflammation 



 
Tip: 
Contam skal skiftes efter svømning. Tal med din læge om anvendelse af Contam 
ved graviditet. Contam må maksimalt anvendes 12 timer.  
 
 
Af bakterielle årsager skal følgende punkter overholdes 
Contam lægges i kogende vand uden nogen form for vaskemiddel i en rengjort 
beholder (max. 5 min.). 
Contam skal ikke presses ud straks efter det varme vand pga. risiko for 
deformation og pga. det varme vand. 
Contam skal vha. snoren lægges i en beholder med koldt eller lunkent vand.  
 
Bivirkninger 
Stop brugen af Contam og kontakt læge, hvis du oplever ét af følgende:  

• Kløende, brændende fornemmelse i skeden 
• Ændret udflåd (anderledes lugt eller farvet /grønt, gult eller brunt udflåd) 
• Blødning eller pletblødning 
• Inflammation/infektion 

 
Fjern straks Contam og kontakt læge, hvis du pludselig oplever feber, diarre, 
opkast, svimmelhed, eller hududslæt ved brug af Contam.  

 
 
Instruktion 
1. Vask dine hænder grundigt inden start. 
 

 

2. Tag Contam ud af indpakning. 
 

 

3. Skold Contam kortvarigt (cirka 1 minut) i varmt vand. 
Læg Contam i koldt vand så du ikke skolder dig. 
 

 

4. Pres overskydende vand ud. Proppen er nu blød, elastisk 
og klar til brug. 
 

 

5.Proppen placeres, som var det en menstruationstampon. 
Indtag en behagelig stilling (en fod på en stol eller sid på 
toiletbræt). 

 



 
 
Figur 6A: 
I tilfælde af inkontinens, indfør Contam dybt i skeden. 
Træk den lidt tilbage igen, så den er placeret mere midt i 
skeden. 

 
 

 
Figur 6B:  
I tilfælde af underlivsprolaps, 
indfør Contam så dybt så muligt i skeden. NB Contam 
kan ikke forsvinde ind i din krop.  

 

 
7.  Oplever du ubehag ved Contam, forsøg med  
fingerspidsen at justere Contam ved at skubbe den bedre på 
plads. I midten af skeden er der få nerver og derfor bør 
Contam ikke forårsage gener.  
 

 

8. Snoren skal altid hænge ud af skeden 
 

 

9. Indtag en naturlig og optimal stilling for at fjerne Contam. 
Træk roligt i snoren og mærk at Contam glider ud. Hvis du 
vælger at genbruge proppen, følg nøje vaskeanvisningen. 
 

 

10. Placer proppen i en lille pose og smid den i 
skraldespanden, når den er opbrugt. Vask altid hænder efter 
kontakt med en brugt Contam. 

 

 


