
 

Κολπικοί  Πεσσοί(pessar-Therapie) 
 
 
 

 
 

 
Οι Κολπικοί Πεσσοί εισήχθησαν πριν από πολλά χρόνια στην αγορά για να 
χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ήπια πρόπτωση ή ήπια ακράτεια ούρων. Πρόσφατα, οι 
Κολπικοί Πεσσοί  εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αυχενικής ανεπάρκειας και για να 
αποτρέψουν τον πρόωρο τοκετό. 
   
Οι Κολπικοί Πεσσοί κατά καιρούς κατασκευάστηκαν με διαφορετικά υλικά όπως το γυαλί, 
η πορσελάνη, ο άργιλος ή το λάστιχο. Σήμερα χρησιμοποιούμε την ιστοσυμβατή 
υποαλλεργική σιλικόνη.    
 
Μετά την εμμηνόπαυση, η τοπική εφαρμογή των οιστρογόνων συστήνεται ιδιαίτερα για 
την  αποφυγή των τοπικών νεκρώσεων. 
    
Η τοποθέτηση των Πεσσών παρέχει μια σημαντική θεραπευτική  επιλογή για τη διαχείριση 
του πυελικού εδάφους επειδή αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση και έτσι το κόστος 
είναι ελάχιστο.  
  
Οι πεσσοί σιλικόνης περιέχουν ελατήριο από χάλυβα για να κρατήσουν τη μορφή τους, και 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ήπια πρόπτωση ή ήπια ακράτεια ούρων. 
Το πυελικό έδαφος χρησιμεύει σαν υποστήριξη για τον πεσσό. Το δαχτυλίδι μπορεί να 
αποτρέψει τις ηπιότερες μορφές ακράτειας από προσπάθεια. Ο πεσσός μπορεί να 
τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί από την ίδια την ασθενή.   
 
 
Οι πεσσοί σιλικόνης διατίθενται σε πολλούς τύπους ανάλογα με την πάθηση, και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ασθενούς. Τα μεγέθη του κάθε κωδικού αυξάνονται ανά 5 χιλ.  
 
 
 



 

Ring Pessary 

 
Ο πεσσός  σιλικόνης με σχήμα δαχτυλίδι (Ring pessary) περιέχει ένα ελατήριο από χάλυβα 
για να κρατήσει τη μορφή του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που πάσχουν από 
ήπια γεννητική πρόπτωση ή ακράτεια ούρων. Το πυελικό έδαφος χρησιμεύει ως στήριξη 
για τον πεσσό.  

 
Κωδικός:Ring pessary 
Μεγέθη: από 50 έως 100 χιλ. 
Χώρα Προέλευσης: Γερμανία  
 

 Ενδείξεις  
Ήπια πρόπτωση-Ακράτεια ούρων 
 

 
Bowl and sieve Bowl Pessary 

 
Ο πεσσός  σιλικόνης με σχήμα κύπελλο (Bowl and sieve Bowl pessary) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με πρόπτωση και ακράτεια ούρων. 
Το πυελικό έδαφος εξυπηρετεί στη στήριξη του Πεσσού.  
Το κύπελλο (Bowl)  είναι διαθέσιμο και σε διάτρητη έκδοση (sieve Bowl pessary) που 
μπορεί να απαλλάξει από την αποξήρανση. 
Σε ασθενείς με κυστεοκήλη οι πεσσoί υποστηρίζουν τόσο το μεσαίο όσο και το πλευρικό 
ελάττωμα 

                            
 
 
 



 

  
 
 
Κωδικός: Bowl pessary                                        Κωδικός: sieve Bowl pessary 
Μεγέθη:από 55 έως 95 χιλ.                                     Μεγέθη:από 55 έως 95 χιλ. 
Χώρα Προέλευσης:Γερμανία                                 Χώρα Προέλευσης:Γερμανία 

 

 Ενδείξεις 

 Βαριά Πρόπτωση-Ακράτεια ούρων από stress 
 

   
           
             Bowl Pessary              Sieve Bowl Pessary 
 
 
 
 

Cube Pessary 

 
Ο πεσσός  σιλικόνης με σχήμα κύβου (Cube Pessary) ενδείκνυται για ασθενείς με βαριά 
πρόπτωση του κόλπου ή της μήτρας, περιπτώσεις στις οποίες το πυελικός έδαφος αδυνατεί 
να στηρίξει τον πεσσό με σχήμα δαχτυλίδι. 
Ο πεσσός με σχήμα κύβου είναι επίσης κατάλληλος και για ασθενείς με ακράτεια ούρων 
τύπου stress.  
 
Η ευελιξία του υλικού επιτρέπει την καθημερινή αλλαγή από τον ίδιο τον ασθενή  
με ένα νήμα που βρίσκετε είτε στην άκρη είτε στο κέντρο του Πεσσού .  
 



 

 
 
 

  
Κωδικός: Cube Pessary 
Μεγέθη:25χιλ,29χιλ,32χιλ,37χιλ,41χιλ,45χιλ. 
Χώρα Προέλευσης: Γερμανία  
 

 Ενδείξεις  
Μέτρια Πρόπτωση 
Μικτού τύπου ακράτεια ούρων (stress and urge incontinence) 

 
 
Urethra pessary 
Ο πεσσός  σιλικόνης urethra pessary μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς με stress 
ακράτεια ή μικτή μορφή ακράτειας (stress and urge incontinence) μετά από χειρουργική 
επέμβαση. Το πυελικό έδαφος χρησιμεύει ως στήριξη για τον πεσσό. 
Ο πεσσός urethra pessary/Urethra bowl Pessary μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί και να 
αφαιρεθεί από τον ίδιο τον ασθενή.  

                                 
Κωδικός: Urethra Pessary                                       Κωδικός:  Urethra bowl Pessary  
Μεγέθη: από 45 χιλ. έως 100 χιλ.                                      Μεγέθη:από 55 χιλ. έως 85 χιλ. 
Χώρα Προέλευσης:Γερμανία                                       Χώρα Προέλευσης:Γερμανία  
 

 Ενδείξεις  
Σπάνιες καταστάσεις πρόπτωσης ή ανατομική ανωμαλία  

   
 

 



 

Club Pessary 

 
Ο πεσσός  σιλικόνης club pessary μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με σπάνια  
πρόπτωση του κόλπου και της μήτρας σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικοί πεσσοί δεν 
αντέχουν την πίεση και ο πεσσός με σχήμα  κύβου μπορεί να αυξήσει την stress ακράτεια. 

 
 
Κωδικός: Club Pessary 
Μεγέθη:από 50 χιλ. έως 90 χιλ. 
Χώρα Προέλευσης:Γερμανία  
 

 
 

Cerclage Pessary Type ASQ  (Διάτρητο) 

 
 
Για να υποστηρίξει τον τράχηλο της μήτρας σε εγκύους ασθενείς, είτε με πρόπτωση  
(επώδυνη "καθοδική πίεση" κατά τη διάρκεια της όρθιας στάσης και στο περπάτημα) και 
σε έγκυες γυναίκες που εκτίθενται σε σωματική καταπόνηση (π.χ. στέκονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα) ή σε εγκύους με απειλή για πρόωρο τοκετό. 


