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Stress Urinary Incontinence: Answers for Men
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Odpovědi pro muže
Jaké jsou příčiny inkontinence?
Co je inkontinence?
Inkontinence se definuje jako mimovolní únik moči.1
K inkontinenci moči u mužů obvykle dochází v důsledku snížené
funkce svěrače. Svěrač je kruhový sval, který ovládá odtok moči
z močového měchýře. V případě poškození není sval schopen
uzavřít močovou trubici, kterou moč odtéká
z močového měchýře.

K výskytu inkontinence u mužů
dochází z několika důvodů
•

Léèba karcinomu prostaty
(radikální prostatektomie nebo
léèba ozaøováním)2

•

Celková onemocnìní jako diabetes,
roztroušená skleróza, Parkinsonova
choroba èi cévní mozková příhoda2

•

Stavy po poranění či operaci v pánvi3

Jaké existují typy inkontinence
moči?4

Při rozhodování o možnostech
léčby je vhodné vědět, o jaký
typ inkontinence se jedná.

Stresová inkontinence moèi
Mimovolní únik moèi pøi kašlání,
kýchání èi námaze.

Močový
měchýř

Urgentní inkontinence
Únik doprovázený silným nucením na
moèení (hyperaktivní moèový mìchýø).

Prostata

Smíšená inkontinence
Únik v souvislosti s námahou,
někdy spojený s nucením na močení.

Svěrač

Močová
trubice
2
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Stresová inkontinence moči
Jak èastá je stresová inkontinence moèi?

Celosvìtovì trpí inkontinencí moèi
(stresovou, smíšenou a urgentní)
více než 43 milionù mužù, z nichž
pøibližnì 10,4 milionu trpí stresovou
inkontinencí5

Jaké změny životního stylu nebo
léky mi mohou pomoci vyřešit
stresovou inkontinenci?
Doèasného zmírnìní stresové inkontinence
lze dosáhnout omezením pøíjmu tekutin,
vyhýbáním se kofeinu a alkoholu a posilováním svalù pánevního dna (tzv. Kegelovy
cviky).3
V Evropě aktuálně nejsou k léčbě mužské
stresové inkontinence registrované žádné
léky.8

Odhaduje se, že v České republice
trpí inkontinencí asi 160 000 mužů.

Existují kromì úpravy životního
stylu i jiné zpùsoby léèby stresové inkontinence?

Chirurgická øešení zahrnují10:
•
•

Pásky (slingy) pod
močovou trubicí
Umělý svěrač močové
trubice

AMS™ nabízí dvì chirurgická øešení mužské stresové
inkontinence:
•
•

Systém mužské pásky
AdVance XP
AMS 800 – umělý močový
svěrač

Ano. Vìtšina jiných metod spadá
do dvou kategorií: chirurgická
a nechirurgická øešení.
Nechirurgická øešení zahrnují9:
•

69%

2.5%
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Četnost výskytu stresové
inkontinence po operaci prostaty se
pohybuje mezi 2,5 % až 69 %7

•
•

Absorbční pomůcky
(vložky, plenkové kalhotky)
Penilní svorky
Močová cévka a urinální kondom
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Páska AdVance™ XP3
Páska (sling) působí jako závěsná síťka, která upravuje
polohu močové trubice a podepírá ji, čímž jí pomáhá
obnovit normální funkci.12

Výhody mužské pásky
AdVance™ XP
•
•

•

Minimální invazivní zákrok16
Pacient nemusí pásku
nijak ovládat, funguje
automaticky15
Mužská páska AdVanceXP
může pomoci obnovit
kvalitu života11

AdVance™ XP v číslech

54.6%–90.6%
0

•

50

100

Šest klinických studií na
více než 500 pacientech
prokázalo úspěšnost mezi
54,6 % a 90,6 %.12

Mohou se vyskytovat
vedlejší úèinky13:
•
•

Stručná fakta
•

•

•
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Urèeno a navrženo k léèbì
všech stupòù stresové inkontinence moèi13
Nìkolik studií prokázalo vyšší úspìšnost u pacientù s
lehkou až støední stresovou
inkontinencí11,12,14
Páska ze syntetické síťoviny se
umístí pod močovou trubici a je
z vnějšku zcela nerozpoznatelná.

•

•

U vìtšiny pacientù dojde
k obnovení kontinence okamžitì
po zákroku15
Dle rozhodnutí lékaøe se vìtšina
pacientù mùže vrátit k bìžným
každodenním èinnostem po 1 až 2
týdnech13

•
•

Bolest a zánět
Krvácení a podráždění v
místě operační rány
Poškození močové trubice
Zadržování moči12

94.4%
0

•

50

100

Ve studii, jíž se zúèastnilo 42
pacientù, by jich 94,4 % tento
zákrok doporuèilo pøíteli.17
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Umělý močový svěrač AMS 800™
AMS 800 je umělý svěrač močové trubice kompletně
implantovaný do oblasti močových cest.
Trojdílný systém18

Stručná fakta

•

•

•
•

Do šourku se implantuje
pumpièka
Okolo moèové trubice se nasadí
nafukovací manžeta
Do bøicha se implantuje
balonkový rezervoár

•

•

Jak to funguje

18

Manžeta je nasazena na obvod
močové trubice, po nafouknutí
ji udržuje uzavřenou a tím udržuje
moč v močovém měchýři.
K vymočení je třeba několikrát
stisknout pumpičku v šourku.
Tím dojde k vyfouknutí manžety,
uvolnění močové trubice a odtoku
moči z těla.

•
•

•
•

Navrženo k léèbì mužské
stresové inkontinence zpùsobené
operací prostaty19
Nejèastìji se používá k léèbì
støední až tìžké mužské stresové
inkontinence20
Navrženo k obnovì pøirozeného
zpùsobu ovládání kontinence
Umožòuje diskrétní kontrolu
nad moèením
Napodobuje funkci zdravého svìraèe, èímž pacientovi
umožòuje moèit dle potøeby19
Ovládání pacientem19
Vyžaduje manuální zruènost19

Umělý močový svěrač AMS 800™

Balonkový
rezervoár

Manžeta

Pumpička
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Umělý močový svěrač AMS 800™

Mnoho urologů jej nazývá „zlatým standardem“ léčby
mužské stresové inkontinence21.
Výhody systému AMS 800
•

•

•

•
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Urèen k léèbì mužské stresové inkontinence zpùsobené
oslabeným svìraèem nebo
neschopností svìraèe uzavřít se
a zabránit úniku moèi po operaci
prostaty19
Díky tomuto systému se vìtšinì
mužù podaøí úèinnì dosáhnout
kontinence22
Podle klinické studie se 68
pacienty, kteøí byli v prùmìru
sledováni po dobu následujících
7,2 roku, 80 %mužù používalo
0–1 vložku dennì23
Systém AMS 800 mùže pomoci
obnovit kvalitu života23

Mohou se vyskytovat
vedlejší účinky19
•
•
•
•
•

Bolest/nepříjemný pocit a zánět
Krvácení a podráždění v místě
operační rány
Poškození močové trubice, příp.
okolní tkáně
Opožděné hojení
Opakující se nebo přetrvávající
únik moči

AMS 800™ v èíslech

V klinické studii s 50 pacienty24

90%
0Ò

92%
100

50

90 % uvedlo, že jsou spokojeni.

24

0

50

92 % by si nechalo AMS 800
implantovat znovu.24

96%
0

50

100

59%–90%
100

96 % by implantaci AMS 800 doporuèilo pøíteli.24

0

50

100

Publikované klinické studie
ukazují, že 59–90 % pacientù
po zákroku používalo
0–1 vložku dennì.25
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Kontakty:
Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Urologická klinika
Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
Sekretariát kliniky tel.: 22496 7847, urol@vfn.cz
www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/urologicka-klinika/
FN Brno, Urologická klinika
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Sekretariát kliniky tel.: 532 233 860, kralikova.iveta@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz/urologicka-klinika/k1490
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Vaše dotazy a poznámky

Výhradní zastoupení pro Èeskou republiku:

Aspironix s.r.o.
Hradčanské náměstí 60/12, Praha 1
www.aspironix.com
info@aspironix.com
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