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InterStim™-hoito
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Jos sinulla on 
ulosteidenpidätyskyvyttömyyttä 

tai ummetusta, et ole yksin. 
Ulosteenpidätysongelmat ovat 
yleisempiä kuin luullaan. Niistä 
kärsii yli 53 miljoonaa henkilöä 

Euroopassa1, eli ongelma on 
yleisempi kuin monet yleisesti 

tunnetut sairaudet, kuten astma, 
diabetes ja osteoporoosi.2 Se ei ole 

ainoastaan naisten ongelma eikä se 
kuulu luontaisesti ikääntymiseen.

“Tiesitkö, että InterStim™-
hoidolla voidaan hoitaa myös 
virtsanpidätyskyvyttömyyttä 
tai virtsaumpea yksistään tai 
yhdessä ulosteongelmien kanssa? 
Lisätietoja saat lääkäriltä”

Ulosteenpidätysongelmat 

Ulosteenpidätysongelmat voivat olla erittäin kiusallisia ja 
nöyryyttäviä. Niillä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus 
elämäntyyliin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. 
Seurauksena voi olla masennus, itseluottamuksen menetys ja 
omanarvontunnon menetys. Näistä kärsivän on mahdollisesti 
vähennettävä harrastuksiaan tai luovuttava työstään, ja hän 
saattaa tuntea ahdistusta tahattomien vuotojen pelon johdosta 
tai alituista tarvetta olla lähellä wc:tä.

Miksi minulla on ulosteenpidätysongelmia?

Hermot kuljettavat tietoja aivoihin ja aivoista pois. Samalla 
ne hermot säätelevät suolta ja ulostamiseen liittyviä lihaksia. 
Kun hermojen ja aivojen välinen tiedonvälitysjärjestelmä ei 
toimi kunnolla, seurauksena voi olla ulosteongelmia, kuten 
ulosteenpidätyskyvyttömyys ja ummetus.

Mitä InterStimTM-hoito on?

InterStim™-hoito (kirjallisuudessa käytetään myös nimeä 
sakraalineuromodulaatio) on kehitetty 1980-luvun alkupuolella. 
Hoitomuodoksi tämä hyväksyttiin Euroopassa vuonna 1994. 
InterStim-hoito voi parantaa elämänlaatua poistamalla seuraavat 
oireet tai vähentämällä niitä huomattavasti potilailla, joita vaivaa3

• ulosteenpidätyskyvyttömyys

• ummetus.

InterStim™-hoito auttaa palauttamaan normaalin 
hermotoiminnan, jotta voit ulostaa normaalisti. Siinä käytetään 
pientä implantoitua lääkinnällistä laitetta, jolla lähetetään 
sähköimpulsseja aivan häntäluun yläpuolella sijaitsevaan 
hermoon.

Kokeile InterStim™-testausta ja selvitä, sopiiko 
hoito sinulle.

InterStim™-hoidossa on kaksi vaihetta:

• testausvaihe

• pysyvän implantin vaihe.

Potilaat, jotka saavat helpotusta oireilleen testausstimulaation 
aikana voivat mahdollisesti saada pysyvän modulaattorin, kuten 
yli 125 000 potilasta on jo saanut maailmanlaajuisesti.

Perinteiset hoidot, kuten biopalaute ja lääkitys, saattavat olla tuloksettomia. On olemassa 
myös vaihtoehtoinen ratkaisu. Se on InterStim™-hoito3

Ulosteenpidätysongelmien  
eri tyypit:

Ulosteenpidätyskyvyttömyyden yhteydessä
• sinulla voi olla ripulia

•  tunnet tai voit olla tuntematta pakottavaa tarvetta, 
mutta et ehdi wc:hen ajoissa

• sinulla voi olla ummetusta

• saatat tahria tai tuhria alusvaatteesi.

Ummetuksen yhteydessä
•  saatat ulostaa harvoin (harvemmin kuin kolmesti 

viikossa)

• uloste voi olla kovaa ja kuivaa

• sinulla voi olla ulostamisvaikeuksia

•  sinusta tuntuu usein, että peräsuolesi ei ole aivan tyhjä 
wc:ssä käynnin jälkeenkään.
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Testaamalla voit vain voittaa. Mikäli ei hyödy terapiasta elektrodi  
poistetaan ja olet lähtötilanteessa.

Tiedätkö, että InterStim™-testi selvittää muutamassa päivässä menetelmän  
tehon juuri sinun tapauksessasi?

Seurantakäynti. 

Testausvaiheen lopussa menet lääkäriin. Lääkäri käy läpi 
ulostamispäiväkirjasi ja tarkistaa ovatko oireesi parantuneet. 
Tuolloin hän tekee myös päätöksen mahdollisesta 
implantoitavasta laitteesta. Mikäli testauksesta ei ole ollut 
riittävästi apua sinulle sovitaan aika elektrodin poistoon.

Ota huomioon, että suolioireet todennäköisesti palaavat 
muutaman tunnin kuluttua testausstimulaation päättymisestä.

Ulostamispäiväkirjasi sisältää tietoja, jotka ovat erittäin tärkeitä 
terapian onnistumisen kannalta. Täytä se siis tunnollisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä  
testauksesta:

Saanko tehdä työtä? 

Kyllä saat, paitsi silloin, kun työsi vaatii ankaraa fyysistä toimintaa.

Saanko käyttää matkapuhelinta?

Kyllä saat. Siihen ei sisälly mitään ongelmaa.

Saanko käydä suihkussa tai kylvyssä?

Vältä kylpemistä, saunomista sekä uimista. Saat käydä suihkussa 
48 tuntia toimenpiteen jälkeen sen mukaan, millainen side 
sinulla on. Varmista asia lääkäriltä. Voit puhdistaa itsesi kostealla 
pyyheliinalla.

Onko olemassa rajoituksia urheilemiselle?

Pidättäydy fyysisistä suoritteista jotka vaatii lantionalueen 
venytyksiä tai kiertoliikkeitä. Myöskään pyöräilyä ei suositella 
edellä mainitusta johtuen. Elektrodi saattaa siirtyä pois 
alkuperäisestä paikastaan. 

Pitääkö minun täyttää ulostamispäiväkirja?

Sinun on täytettävä testausvaiheen aikana ja muutamana 
päivänä sen päätyttyä. Yritä täyttää se niin hyvin kuin kykenet, 
sillä sitä käytetään hoidon tehokkuuden mittaamiseen ja 
ennustamiseen.

Saanko harjoittaa sukupuoliyhdyntää?

Kyllä voit, mikäli sinulla on asennettu pysyvä laitteisto.

Voidaanko testaus peruuttaa?

Testaussimulointi voidaan peruuttaa ja lopettaa milloin 
tahansa. Laitteisto voidaan sammuttaa koska tahansa 
ja johdot voidaan tarvittaessa poistaa pysyvästi.

InterStim™-hoidon testausvaihe
Testausstimulaatio on lyhytaikainen vaihe, jolla mitataan InterStim™-
hoidon tehokkuutta jokapäiväisessä elämässä. Se on ainoa keino, joka voi 
antaa viitteitä hoidon tuloksesta pitkällä aikavälillä.

Miten testaus valmistellaan?

Elektrodi, joka on ohut metallilanka, asetetaan alaselässä 
sijaitsevien, suolta säätelevien hermojen lähelle. Tämä 
elektrodi yhdistetään vyöhön kiinnitettyyn ulkopuoliseen 
testilaitteeseen, joka lähettää sähköimpulsseja hermoihin. Tämä 
toimenpide kestää normaalisti alle tunnin, ja se voidaan tehdä 
paikallispuudutuksessa.

Testauksessa käytetään elektrodia, joka jää paikoilleen, mikäli 
terapian vaikutus oireisiisi on positiivinen. Jos InterStim™-
terapiasta ei ole sinulle hyötyä elektrodi poistetaan testi jakson 
jälkeen

Miltä moduaatio tuntuu?

Moduulaatiotunteet ovat yksilöllisiä, mutta useimmat kertovat 
“vetoa”, “kihelmöintiä” tai “naputuksen” tyyppistä tuntemusta 
esiintyvän lantion alueella (emätin, kivespussi tai peräaukko) tai 
isovarpaassa. Tuntemukset vaimenevat ajan mittaan, eikä niiden 
tulisi tuntua kipeältä. Samoin kuten totut esimerkiksi junien 
ääneen asuessasi pitkään rautatien lähellä - lopulta enää huomaa 
niitä.

Lääkärin tulee olla vastannut kaikkiin testijärjestelmää koskeviin 
kysymyksiisi, ja sinun tulee olla täysin selvillä järjestelmän 
toiminnasta ennen kotiin lähtöäsi.

Mitä minun on tehtävä kotona?

Testaus kestää kahdesta kolmeen viikkoa vaivasta riippuen. 
Testijakson aikana jatkat tavanomaista elämääsi ja merkitset 
oireesi muistiin ulostuspäiväkirjaan. Yritä välttää testausvaiheen 
aikana raskasta fyysistä toimintaa, joka voi siirtää elektrodin 
pois paikaltaan. Vältä kumartumista, venyttämistä tai raskaiden 
esineiden nostamista.

Miten Verify-testausjärjestelmää käytetään?

Verify-testausjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: ulkoisesta 
testilaitteesta ja ohjaimesta. Vyöllä kiinnitettävä testilaite 
antaa moduulaatiota ja potilasohjaimella voidaan säätää 
modulaatiota tarvittaessa sekä tarkistaa pariston virran määrä. 
Hoitohenkilökunta asettaa modulaatioparametrit toimenpiteen 
jälkeen. Voit säätää modulaation voimakkuutta ohjaimen lisäys- 
tai vähennysnäppäimellä. Lisätietoa on ohjaimen pikaoppaassa 
tai potilasohjeissa.

Mikäli sinun täytyy sammuttaa modulaatio, voit tehdä 
sen ohjaimella tai suoraan vyölläsi olevasta testilaitteesta. 
Ohjaimessa näkyy Verify testilaitteen-paristojen sekä ohjaimen 
paristojen tila. Mikäli pariston virta on vähissä, ohjain näyttää 
viestin, jossa kehotetaan vaihtamaan paristo.

Ohjain

Ulkoinen Verify-testauslaite

Testausvaihe

celine
Highlight
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 InterStim™-hoidon implantointivaihe
Jos testaus on onnistunut, lääkäri voi ehdottaa sinulle InterStim™-hoitoa. Sähkö ohjaa kaikkea ajatuksen 

siirrosta aina sydämen rytmiin. 
Kehomme on täynnä soluja, 
jotka toimivat akkuina elämälle 
välttämättömän sähkön perille 
toimittamiseksi. Itse elämä 
määritelläänkin sähköisen 
toiminnan esiintymiseksi aivoissa. 
Sähkö on loppujen lopuksi elämää.

Elämän energia
Sähköä on käytetty lääketieteessä muinaisen Rooman 
ajoista lähtien kivun hoitamiseen sähkörauskun 
sähköpurkauksen avulla. Sen jälkeen kun Medtronic 
keksi ensimmäisen ulkopuolella käytettävän tahdistimen 
1950-luvun jälkipuoliskolla, lääkärit ovat havainneet 
sähkön voivan lievittää oireita hämmästyttävän 
monessa sairaudessa ihmiskehon useimmissa osissa. 
Miljoonilla eurooppalaisilla on nykyään implantoitu 
pulssigeneraattori, jolla hoidetaan sydämen rytmihäiriön, 
kroonisen kivun, Parkinsonin taudin, kuurouden, virtsan- ja 
ulosteenpidätyskyvyttömyyden tai ummetuksen kaltaisia 
vaivoja. Nämä hoidot eivät ole ainoastaan kliinisesti 
tehokkaita, vaan niillä on myös vähemmän sivuvaikutuksia 
kuin useimmilla tunnetuilla lääkkeillä.4

InterStim™-hoito on turvallinen ja voidaan keskeyttää milloin tahansa.

Mitä on InterStim™-terapia?

InterStim™-laitteisto osat:

•  Implantoitava neuromodulaattori, joka muistuttaa ihon alle 
laitettua sydämentahdistinta.

•  Elektrodi, johdin laitteesta ristiluun hermojuuriaukkoon, joka 
kuljettaa sähköimpulsseja suolta sääteleviin hermoihin.

•  Potilaan ohjelmointilaite, joka mahdollistaa modulaation määrän 
säätelyn sekä laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä.

Neuromodulaattori on hieman kahden euron kolikkoa suurempi. 
Se on valmistettu titaanista, joka on vahvaa sekä kevyttä 
metallia. Se on turvallinen ja miellyttävä materiaali implanteille.

Mitä tapahtuu implantoinnin aikana? 

Neuromodulaattori asetetaan ihon alle pakaran yläosaan, ja 
liitetään testausvaiheen aikana ristiluun hermojuuriaukkoon 
laitettuun elektrodiin. Tämä toimenpide kestää alle puolituntia, ja 
se voidaan suorittaa paikallispuudutuksessa.

Mitä tapahtuu implantoinnin jälkeen? 

Hoitohenkilökunta ohjelmoi modulaatioparametrit jäljittelemään 
testausstimulaation aikaista kokemustasi. Implantoitu laite toimii 
monen vuoden ajan ja on kaikille näkymättömissä. Kun olet 
kotona, lisää toimintamäärääsi vähitellen haavan parantuessa. 
Voit aloittaa aktiivisen elämäntyylin uudestaan lääkärin ohjeiden 
mukaan. Tietoisuutesi neuromodulaattorista vähenee asteittain, 
ja mahdollisesti et edes tunne sen olemassaoloa. Normaalisti 
menet lääkäriin kuukauden kuluttua implantoinnista, jolloin ja 
lääkäri tarkistaa modulaation tehokkuuden oireisiisi ja muuttaa 
niitä tarpeen mukaisesti. Joskus tarvitaan useita lääkärissäkäyntejä 
asetusten hienosäätämistä varten ensimmäisten kolmen 
kuukauden aikana. Muutoin tarvitaan mahdollisesti vain yksi 
lääkärintarkastus vuodessa.

Mitä tapahtuu, kun neuromodulaattorin akku tyhjenee?

Neuromodulaattorin akku tyhjenee ajan myötä ja modulaatio 
voi muuttua ja menettää tehokkuuttaan. Oireesi saattavat 
tällöin palata, mutta se on normaalia eikä siitä tarvitse olla 
huolissaan. Ota yhteyttä lääkäriin heti, kun tunnet modulaation 
muuttuvan (voimakkuus pienenee tai muuttuu aaltomaiseksi). 
Lääkäri tarkistaa akun varaustilan ja voi päättää vaihtaa 
neuromodulaattorin uuteen. Potilaan ohjelmointilaite antaa myös 
varoituksen neuromodulaattorin akun tyhjentymisestä.

Lääkäri tai hoitohenkilökunta säätää neuromodulaattorin kaikki 
asetukset ja arvioi akun kestoiän ohjelmointilaitteen avulla.
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On hyvä pitää InterStim™-tunnistuskorttia aina mukana ja näyttää sitä hoitohenkilöstölle 
ennen kokeiden ja hoitotoimenpiteiden suorittamista.

Lääketieteelliset toimenpiteet ja laitteet

Kerro aina lääketieteen tai hammaslääketieteen 
ammattihenkilölle ennen lääketieteellisten kokeiden tai 
hoitotoimien suorittamista, että sinulla on implantoitu 
InterStim™-neuromodulaatiolaitteisto.

Asianmukaisia varotoimia noudatettaessa useimpien 
lääketieteellisten toimenpiteiden ja rutiininomaisten 
diagnostisten kokeiden, esim. fluoroskopia tai röntgenkuvaus, ei 
pitäisi vaikuttaa InterStim™-laitteistoon.

Seuraavilla lääketieteellisillä laitteilla ja hoidoilla voi olla haitallinen 
vaikutus sinuun ja InterStim™-laitteistoon:

• defibrillaattorit

• Magneettikuvaus

• litotripsia (esim. munuaiskivien murskaus)

• sädehoito neurostimulaattorin kohdalle annettuna

• radiotaajuus-/mikroaaltoablaatio

• terapeuttiset ultraääni- ja kuvantamislaitteet.

On myös tärkeää kertoa lääkärille, että sinulla on InterStim™-
laitteisto, ennen kuin sinua diagnosoidaan sellaisilla 
tarkkailulaitteilla kuin elektrokardiogrammi (EKG), holterlaite, 
elektroenkefalogrammi (EEG) tai implantoitava sydänmonitori, 
koska neuromodulaatiojärjestelmästä tulevat impulssit voivat 
haitata signaalia, jota lääkäri haluaa diagnosoida. Tällaisissa 
tapauksissa modulaatio voidaan kytkeä pois päältä tarkkailun 
ajaksi.

Kaupallinen laitteisto

Kaupalliset sähkölaitteet (esimerkiksi kaarihitsauslaitteet, 
teolliset induktiolaitteet) sekä korkeajännitesähkölinjat voivat 
häiritä neuromodulaattorijärjestelmää, jos menet liian lähelle 
niitä. Mainitse asiasta lääkärille, jos työskentelet sellaisessa 
ympäristössä.

Varashälyttimet ja turvajärjestelmät

Lentokenttien turvajärjestelmät tai tavaratalojen ja 
pankkien varashälyttimet voivat saada neurostimulaattorin 
sammumaan tai käynnistymään. Älä murehdi. Se ei muuta 
modulaatioparametreja. Laita neuromodulaattori aiempaan 
toimintatilaan potilasohjaimellasi. Voit välttää mahdolliset 
lentokenttien turvajärjestelmien aiheuttamat ongelmat 
näyttämällä InterStim™-tunnistekorttisi ja pyytämällä 
vastuuhenkilöitä päästämään sinut turvajärjestelmien ohi. Jos 
sinun täytyy kulkea varashälyttimen tai turvajärjestelmän läpi, 
sammuta neuromodulaattori, lähesty turvaportin keskikohtaa 
niin että järjestelmän akku on mahdollisimman keskellä 
turvaporttia ja kävele läpi normaalisti.

Vasta-aihe!

Henkilölle, jolla on implantoitu InterStim™-hoitojärejstelmä, EI SAA 
antaa lyhytaaltoista diatermiahoitoa, mikroaalodiatermiahoitoa 
tai terapeuttista ultraäänidiatermiahoitoa (joita kutsutaan tästä 
eteenpäin yhteisesti diatermiaksi) mihinkään osaan elimistöstä 
(vaikka InterStim™-hoitojärejstelmä olisi sammutettu.

Mistä varotoimista minun on oltava tietoinen?



Pitäisikö minun sammuttaa neuromodulaattori, 
kun käyn WC:ssä?

Yleensä ei.

Täytyykö minun sammuttaa modulaatio 
ajoittain?

Ei, sen pitäisi olla käynnissä ympäri vuorokauden tai 
niin kuin lääkäri sen on ohjelmoinut.

Mistä tiedän, onko neuromodulaattori 
pois päältä?

Käynnistä potilaan ohjauslaite ja paina Sync-painiketta 
.  

Jos näet tämän kuvakkeen  näytön 
vasemmassa yläkulmassa, neuromodulaattori on 
pois päältä.  

Jos näet tämän kuvakkeen , laitteisto on 
päällä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä InterStim™-hoidosta:

Minkä kokoinen InterStim™- 
neuromodumulaattori on?

Neuromodulaattoria on kahta mahdollista kokoa ja painoa 
(korkeus x pituus x paksuus):

• InterStim II  4,4 cm x 5,1 cm x 0,8 cm, 22 g 

• InterStim  5,5 cm x 6,0 cm x 1,0 cm, 42 g 

Huomaavatko muut ihmiset sen?

Koska järjestelmä asetetaan kokonaan ihon alle, muut ihmiset 
eivät näe sitä.

Mitä minun pitää tehdä potilasohjaimella?

Potilasohjaimella selvitetään, onko laitteisto käynnissä 
vai pysäytetty. Ohjaimella käynnistetään ja sammutetaan 
neuromodulaattori, tarkistetaan modulaatiotaso, lisätään tai 
pienennetään modulaation voimakkuutta. Ohjaimesta voidaan 
myös tarkistaa (mallista riippuen) akun varaus. Voit myös vaihtaa 
käytettävää ohjelmaa, mikäli hoitohenkilökunta on ohjelmoinut 
laitteeseesi vaihtoehtoisia ohjelmia.

Mitä minun pitää tehdä, jos modulaatio alkaa tuntua 
epämukavalta?

Jos stimulaatio alkaa tuntua epämukavalta, voit pienentää 
stimulaation voimakkuutta potilasohjaimella. 

Pitääkö modulaatio minut hereillä öisin?

Ei, niin ei pitäisi tapahtua. Mikäli näin tapahtuu, ota yhteys 
lääkäriisi.

Voiko InterStim™-terapiaa käyttää raskauden 
aikana?

Tämän hoidon turvallisuutta raskauden yhteydessä ei ole 
selvitetty. Jos epäilet olevasi tai saatat olla raskaana, sammuta 
InterStim™-laitteisto ja ota yhteyttä lääkäriin.

Voinko olla sukupuoliyhdynnässä InterStim™-
laitteiston implantoimisen jälkeen?

Kyllä. Seksuaalista kanssakäymistä ei ole rajoitettu, jos sinulla on 
implantoitu InterStim™-laitteisto.

Häiritseekö mikroaaltouuni InterStim™-laitteiston 
normaalia toimintaa?

Yleensä ei. Kotitalouslaitteet eivät vaikuta laitteiston toimintaan.

Voiko neuromodulaattorin akun ladata?

Ei, sitä ei voi ladata. Akku on ilmatiiviisti suljettu 
neuromodmulaattorin sisään eikä ole ladattavaa mallia. Akku 
kestää useita vuosia ja sen vaihtamisen sijaan vaihdetaan 
neuromodulaattori yksinkertaisella leikkaustoimenpiteellä, jossa 
elektrodia ei vaihdeta.

Rajoittaako InterStim™-laitteisto 
normaalitoimintojani?

Normaalisti toimintojen suorittamisessa ei ole rajoituksia. 
Mutta sinun pitää välttää mm. äkillistä, voimakasta tai toistuvaa 
taivutusta, vääntymistä, hyppelyä tai venyttelyä, erityisesti heti 
leikkauksen jälkeen. Nämä äkkinäiset liikkeet voivat vaurioittaa 
tai siirtää implantoitua johdinta. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla 
on huolia ja kysymyksiä aiheesta. Yleensä liikkeet eivät vaikuta 
modulaatiotuntemukseen. Nopeat liikkeet tai asentomuutokset 
voivat kuitenkin saada implantoidun johdon siirtymään 
paikaltaan. Tämä voi tuntua odottamattomalta tuntemuksen 
voimistumiselta, vaikka modulaatiotaso ei ole muuttunut. 
Mikäli modulaatio tuntuu häiritsevältä, pienennä modulaation 
voimakkuutta tai sammuta laitteisto potilasohjaimella. Kerro 
lääkärille, jos sinulla on merkittäviä tai toistuvia ongelmia.

Voinko sukeltaa InterStim™-neuromodulaattorin 
implantoimisen jälkeen?

Kyllä, mutta älä sukella 10 metriä syvemmälle veden alle 
tai mene ylipainekammioihin, joiden paine on yli 202,65 
kilopascalia (kPa) (2,0 atm). Keskustele lääkärin kanssa korkean 
paineen vaikutuksista ennen sukeltamista tai ylipainekammion 
käyttämistä.

Tuntuvatko tuntemukset testivaiheessa erilaisilta 
kuin pysyvän InterStim™-laitteiston aiheuttamat 
tuntemukset?

Ei, tuntemusten on tarkoitus olla samanlaisia. Testijakson aikana 
käytettävä elektrodi on sama kuin pysyvässä laitteistossa. 
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Eurooppa
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Puh: +41 (0)21 802 70 00
Faksi: +41 (0)21 802 79 00
 

Suomi
Medtronic Finland Oy
Hitsaajankatu 20
P O Box 230
FI- 00810 Helsinki
www.medtronic.fi
Puh: +358 (0)9 7552 500
Faksi: +358 (0)9 7552 5018
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Katso käyttöohjeet aina InterStim™-hoidon ohjekirjasesta tai potilaan ohjelmointilaitteen käyttöoppaasta.

 Lisätietoja hoitovaihtoehdosta saa osoitteesta:

www.medtronic.fi/terveytesi/ulosteenpidaetysvaikeuksiin/
www.medtronic.fi/terveytesi/ummetus/

Se on potilaille tarkoitettu ulosteenpidätyskyvyttömyyttä käsittelevä sivusto.  
Se antaa tietoja inkontinenssista, käytettävistä olevista 

terveydenhoitopalveluista ja mahdollisista tarjolla olevista hoidoista.
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Tärkeitä turvallisuustietoja
Katso teknisestä oppaasta täydellinen käyttöaiheiden, käyttörajoitusten, varoitusten ja varotoimien luettelo.

InterStim-hoito virtsankarkailuun ja ulosteenpidätysongelmiin: tuotteen tarkat tiedot on luettava tuotteen teknisestä käyttöohjeesta 
ennen käyttöä.

Käyttöaiheet: InterStim-hoito on tarkoitettu kroonisten parantumattomien lantion alueen ja alempien virtsateiden tai suoliston alaosan häirioiden 
hallintaan.  

Käyttörajoitukset: diatermia. Potilaat, joilla ei esiinny asianmukaista vastetta testausjakson aikana tai jotka eivät pysty käyttämään neuromodulaattoria.

Varotoimet/haittavaikutukset: Turvallisuutta ja tehoa ei ole määritetty käytössä raskaana oleville potilaille, synnytyksen yhteydessä tai alle 16-vuotiaille 
lapsille. Lääkinnälliset laitteet kuten sydämentahdistimet, diatermia, defibrillaattorit, ultraäänilaitteet, sädehoito, magneettikuvaus ja varashälyttimet/
turvajärjestelmät voivat häiritä järjestelmän toimintaa tai toisinpäin. Haittavaikutuksia ovat: kipu implantointikohdassa, kipu uudella alueella, johdon 
siirtyminen, infektio, tekniset tai laitteeseen liittyvät ongelmat, haitallinen muutos suolessa tai tyhjenemistoiminnossa, tahaton modulointi tai tuntemus, 
mukaan lukien täristys tai iskun tuntemus. Kysy täydelliset määräystiedot Medtronicin edustajalta.


