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(1) Váš dotaz: dobrý den, ráda bych se zeptala jestli se může používat medilady, když mám zavedenou Mirenu? nemůže dojít 
při vyndávaní medilady taky mireny, nebo jejího posunutí? případně, který produkt byste doporučila přednostněji? Venušiny 
kuličky mají spíš charakter erotický, četla jsem, že i zdravotní, ale připadaly mi hrozně velké:-(. 
děkuji za odpověď.  

Dobrý den paní ??????  
Odpovídám na Vás  dotaz. Ohledně posilování s pomůckou MediLady .  
máte  zavedenou IUD - tělísko   a  bojíte  se o   posun tělíska  či   vytažení . kulička   pomůcky  nepůsobí proti  čípku  (ve  
stoje  zavedete  kuličku, podobně  jako  si ženy  zavádějí tampon )   a  když  zavěsíte závažíčka  -  tlak   je  tedy směrem   
ven - od  čípku   / pri pohlavním styku  je to obráceně / 
Tedy  nehrozí  si  pohnete  s tělískem ,  nemyslím , že  by jste si  vytáhla  tělísko. Zároveň  s  kuličkou pomůcky. 
Ale zvýšené riziko bych viděla v infekci. Proto  je nutné   kuličku vždy  čerstvě povlékat novým technickým kondomem  - 
na tom  tedy nešetřit  a  kuličku  a  její závěs - provázek   umývat    vlažnou  mýdlovou vodou a 
oplachovat a postříkávat dezinf. Sprejem dle návodu.    
V  těhotenství   přestat  cvičit  s pomůckou, přejít na cvičení dle návodů porodních asistentek .  
V  případě  dalších dotazů se  kdykoli znovu obraťte 
Dr.Hlavová  -urolog  ambulantní specialista.  
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(2) Dotaz: Dobrý den paní doktorko, 

 moc Vás zdravím a ráda bych se Vás zeptala na jednu otázku. Ráda bych si u  

 Vás zakoupila zdravotnický prostředek MEDILADY, ale mám v plánu si dát  

 nitroděložní tělísko. Je možné používat i s tímto tělískem ? 

 Děkuji Vám moc za odpověď. 

 S pozdravem se loučí Dana V. 

Můžete používat MediLady asi týden po zavedení tělíska pokud nejsou nějaké  

komplikace. Lze říci, pokud jste schopná pohlavního styku jste schopná i  

cvičení s MediLady. Jen upozorňuji na zásadu cvičení nepřehánět dodržovat  

návod to je cvičit ob den a asi tři minuty hlavně zpočátku. Doporučuji  

zakoupení videonávodu na CD který je také na e-shopu medipunkt.cz 
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