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Σφιγκτήρας   C3   

για την ήπια έως μέτρια ακράτεια ούρων

Διακριτική και αποτελεσματική καταπολέμηση της ακράτειας ούρων

Ο σφιγκτήρας C3 είναι ένα διακριτικό και άνετο εξάρτημα που τυλίγεται γύρω από το πέος και πιέζει μαλακά την ουρήθρα 
αποτρέποντας την απώλεια ούρων από το πέος. Είναι άνετος, ασφαλές στη χρήση και κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό.   

Οδηγίες χρήσης του C3

Ο σφιγκτήρας ακράτειας C3 είναι κατασκευασμένος από  εύκαμπτο πλαστικό υλικό και αφρό στην εσωτερική του πλευρά. Τα τρία 
βασικά μέρη στου σφιγκτήρα είναι τα εξής: 

− το ελαστικό λουρί που τον κρατάει κλειστό
− η βάση με τον αφρό (ουρηθρικό μαξιλάρι) που χρησιμεύει στην πίεση της ουρήθρας
− το μεσαίο τμήμα που επιτρέπει στον σφιγκτήρα να ανοίγει και να κλείνει

 

Στην συσκευασία του ο σφιγκτήρας C3 είναι ανοιχτός και το ελαστικό λουρί είναι τυλιγμένο στο επάνω μέρος. Πριν τον 
χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να το ξετυλίξετε. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τοποθετήσετε τον σφιγκτήρα C3:

− κρατήστε τον σφιγκτήρα (όπως είναι ανοιχτός) από το επάνω μέρος. Το ουρηθρικό μαξιλάρι να “κοιτάει” προς το σώμα σας
− περάστε το πέος σας από το άνοιγμα
− κλείστε το σφιγκτήρα και προσπαθήστε να τον κρατήσετε 2 με 3 εκατοστά από το σώμα σας
− τυλίξτε το ελαστικό λουρί γύρω από τον σφιγκτήρα για να τον κρατήσετε στην θέση του
− τέλος, βεβαιωθείτε ότι το ουρηθρικό μαξιλάρι είναι από την κάτω πλευρά του πέους και πιέζει την ουρήθρα. Το  ελαστικό 
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λουρί θα πρέπει να είναι από την επάνω μεριά του πέους και να “κοιτάει” προς τα δεξιά
   

Εφόσον ο σφιγκτήρας C3 τοποθετηθεί σωστά, το ουρηθρικό μαξιλάρι θα πιέζει την ουρήθρα που βρίσκεται στη μέση του κάτω 
μέρους του πέους και θα μπλοκάρει τη διαρροή ούρων. 

Δοκιμάστε διαφορετικές θέσεις για τον σφιγκτήρα μέχρι να αισθανθείτε άνετα φορώντας τον.  Για να ουρήσετε λύστε το ελαστικό 
λουρί και κρατήστε τον σφιγκτήρα ανοιχτό επάνω στο σώμα σας. 

Σημαντικές πληροφορίες για τον σφιγκτήρα ανδρικής ακράτειας C3

− συνήθως απαιτείται περίπου μια εβδομάδα για τους περισσότερους άνδρες για να μάθουν να τοποθετούν τον σφιγκτήρα 
αποτελεσματικά και να νιώθουν άνετα.

− ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας σχετικά με την ούρηση
−  πριν από την  ούρηση θα πρέπει πάντα να ξετυλίγετε το ελαστικό λουρί
− μη χρησιμοποιείτε σφιγκτήρα αν φοράτε μόνιμο καθετήρα
− σταματήστε τη χρήση του σφιγκτήρα στην περίπτωση που δημιουργηθεί αλλεργία στην περιοχή ή αν δεν γίνεται σωστή 

κυκλοφορία του αίματος στο πέος



 
Συχνές ερωτήσεις FAQ

Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη του σφιγκτήρα C3;
Ναι υπάρχουν 2 μεγέθη. Το Regular (κανονικό) και το Large (μεγάλο)

Ο σφιγκτήρας C3 μπλοκάρει την ροή του αίματος στο πέος;
Όχι. Ο σφιγκτήρας είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να κλείνει την ουρήθρα χωρίς να μπλοκάρει τη διέλευση του αίματος

Τι διάρκεια ζωής έχει ένας σφιγκτήρας;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σφιγκτήρα C3 όσο αυτός διατηρεί τις ιδιότητες του.  Συνήθως 6 με 7 ημέρες. 

Μπορώ να πλύνω τον σφιγκτήρα;
Όχι. Αν τον πλύνετε θα χάσει τις ιδιότητές του και μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Όταν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τον με έναν  
καινούργιο. 
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