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Co ma kaszel i kichanie
do zgniatania puszki?

Podczas kaszlu, �miechu czy kichania napinasz mocno
brzuch. Wyobra� sobie, że jest puszką, kt�rą od g�ry zamyka
przepona, a od dołu mię�nie dna miednicy.

Je�li mocno ją �ci�niemy, uwypukli się do g�ry lub do dołu.
Oznacza to, że podczas kaszlu, �miechu i kichania ci�nienie 
z brzucha przenosi się na dno miednicy i je obciąża.

mię�nie dna
 miednicy
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przepona
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Czujesz jak ci�nienie odbija się od dna miednicy?
 

W prawidłowej sytuacji, Twoje mię�nie dna miednicy
automatycznie same się delikatnie napinają i chronią Cię przed
nietrzymaniem moczu. Je�li są jednak osłabione, może doj�� do
popuszczenia moczu.
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Zapisz swoje odczucia

ZADANIE Z CYKLU POCZUJ TO:
KASZLNIJ MOCNO

Zdrowe dno miednicy jest
Twoją tarczą kompensującą

skoki ci�nienia wewnątrz 
jamy brzusznej. 

@pelvifly
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Staraj się delikatnie aktywowa� mię�nie dna miednicy - 
 „podciągnij” je, tak jakby� miała włożony tampon i
pr�bowała go wyciągną� za sznurek, a mię�niami dna
miednicy starała się go zatrzyma�. 

 

AKTYWUJ DNO MIEDNICY
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KICHAJ "DO ŁOKCIA"
Wyprostuj się, unie� ramię do boku i skrę� się delikatnie
do tyłu. W takiej pozycji możesz bezpiecznie zakaszle�. 

Jak chroni� do miednicy?

@pelvifly



NIE POCHYLAJ SIĘ
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Często podczas kichania odruchowo pochylamy się do przodu
i ko�lawimy nogi. 

Zwr�� uwagę czy nie ko�lawisz n�g – czy kolana nie
“uciekają” do �rodka. Prawidłowa postawa ciała ułatwia pracę
mię�ni dna miednicy i je chroni.

Jak chroni� do miednicy?

@pelvifly



Staraj się delikatnie aktywowa� mię�nie podczas nagłego
obciążenia dna miednicy – kaszlu, �miechu czy kichania.

Na początku będzie to trudne, ale za jaki� czas będziesz to robi�
automatycznie :)

Wyprostuj się, unie� ramię do boku i skrę� się do tyłu.
Następnie delikatnie zaci�nij mię�nie dna miednicy i 
 kaszlnij znowu. Czy czucie trampoliny jest mniejsze? 

Zapisz swoje odczucia
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ZADANIE Z CYKLU POCZUJ TO:
PRZYJMIJ PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ,

AKTYWUJ DNO MIEDNICY I ZN�W KASZLNIJ

@pelvifly



Oddawanie moczu
Oddawanie moczu jest czynno�cią naturalną, kt�rą wykonujemy
codziennie. Jednak, że często popełniamy błędy, kt�re osłabiają
dno miednicy.

Zar�wno wstrzymywanie jak i oddawanie moczu „na zapas” 
 negatywnie na naturalne mechanizmy regulujące często��
oddawania moczu.

REGULARNIE KORZYSTAJ Z TOALETY

Drugi częsty błąd toaletowy dotyczy zazwyczaj zabieganych
kobiet. Jest to parcie wynikające z chęci przyspieszenia oddania
moczu. Niestety każde parcie jest obciążeniem dla dna
miednicy.

Je�li masz problem z oddaniem moczu, pom�ż sobie m�wiąc
„Siiii”.

 

Podczas oddawania moczu powinna� całkowicie rozlu�ni�
mię�nie dna miednicy. Nie jest to możliwe w pozycji przysiadu
nad toaletą. Je�li „wisisz” nad sedesem, jeste� cała napięta. 

Je�li nie chcesz siada� bezpo�rednio na niej, możesz skorzysta� 
z jednorazowych nakładek na deskę sedesową lub położy� na
niej papier.

ROZLU�NIJ SIĘ I NIE PRZYJ

USIĄD� NA TOALECIE
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Jak chroni� dno miednicy?

@pelvifly



Pamiętaj, żeby NIE �wiczy� mię�ni dna miednicy podczas
oddawania moczu. Dajesz wtedy sprzeczne sygnały swojemu
pęcherzowi i może to prowadzi� do p��niejszych problem�w  z
oddawaniem moczu.
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Zapisz swoje przemy�lenia. Czy Twoje nawyki są prawidłowe?
Na co powinna� zwr�ci� uwagę?

Usiąd� na toalecie, rozlu�nij się i spokojnie oddaj mocz. Pamiętaj o
regularnym korzystaniu z toalety. 

PODSUMOWANIE: Jak prawidłowo odda� mocz?

@pelvifly



Często jeste�my zabiegane i nie zdajemy sobie sprawy, że
wpływa to na nasze nawyki. Czasem w połowie dnia okazuje
się, że nie znalazły�my czasu ani na szklankę wody ani na
skorzystanie z toalety. Albo jest zupełnie odwrotnie i co
chwilę biegamy do łazienki. 

W uzmysłowieniu sobie jak wygląda to u Ciebie może
pom�c dziennik mikcji. Jest szczeg�lnie istotny je�li
występują u Ciebie parcia naglące i/lub zbyt często
korzystasz z toalety. Koniecznie we� ze sobą swoje notatki
na wizytę do uroginekologa lub fizjoterapeuty zajmującego
się tym obszarem.

Przez 3 dni zapisuj sobie ile wypiła� i o kt�rej. Analogicznie
notuj informacje odno�nie oddawania moczu. Aby to zrobi�
będziesz potrzebowała plastikowego pojemnika z
zaznaczoną miarą.

 

Sprawd� sw�j pęcherz
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Jak wypełni� dziennik?

Ilo�� przyjętych płyn�w
Zapisuj  i le  wypiła� i  o  kt�rej  godzinie.  Dodaj
r�wnież notatkę jaki  rodzaj  płyn�w spożyła� – czy to
była woda,  kawa,  herbata czy inny nap�j .  

Ilo�� oddanego moczu
Niezbędny do zmierzenia i lo�ci  oddanego moczu jest
pojemnik z miarką,  do kt�rego możesz go odda�.
Powinien mie� pojemno�� ok.  600 ml.  Zapisz
dokładną godzinę,  o kt�rej  korzystała� z  toalety oraz
je�l i  oddawała� mocz „na zapas” lub musiała�
odwleka� oddanie moczu.

Parcia naglące 
Zanotuj  r�wnież je�l i  wystąpiło nagłe uczucie parcia
uczucia na pęcherz.  Zapisz w jakiej  sytuacji  s ię
pojawiło i  jak si lne było.  Możesz je  oceni� w skali  od
1 do 10,  gdzie 1  to łagodne uczucie parcia,  a  10 to
bardzo si lne parcie,  powodujące popuszczenie
moczu (nawet niewielkiej  i lo�ci) .

Nietrzymanie moczu 
Opisz sytuację w jakiej  doszło do nietrzymania
moczu – czy było to związane z nagłym parciem, czy
może wystąpiło podczas kaszlu,  kichania,  �miechu,
aktywno�ci  f izycznej ,  zmiany pozycji  czy aktywno�ci
seksualnej .

Dodatkowe informacje 
Je�l i  korzystasz z  wkładek czy podpasek,  zanotuj  jak
często jest  potrzeba,  aby je  zmienia�.
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Dziennik mikcji

Data 
i  godzina

 

I lo�� przyjętych 
płyn�w [ml]

 

I lo�� oddanego 
moczu [ml]

Parcia
naglące

Nietrzymanie
moczu

 

Dodatkowe
informacje 
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Kiedy siedzisz na sedesie jak na krze�le, mięsie� łonowo-
odbytniczy przesuwa się uciskając odbytnicę i zmniejsza jej
drożno��. To z kolei utrudnia wypr�żnienie i wymusza
większe parcie. 

Podstawiając pod stopy podn�żek o wysoko�ci około 20cm,
zwiększysz zgięcie bioder i zmienisz ustawienie miednicy.
Pętla łonowo-odbytnicza rozlu�ni się, co ułatwi
wypr�żnienie.

Wiesz, że w trakcie parcia Twoje dno miednicy obniża się
nawet o 3,5 cm? Częstym błędem jest zbyt silne parcie i
wstrzymywanie oddechu podczas wypr�żniania, kt�re za
każdym razem obciąża dno miednicy.

PODSTAW POD STOPY PODN�ŻEK
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Jak chroni� dno miednicy?

Wypr�żnianie

@pelvifly



W profilaktyce zapar�, bardzo ważna jest aktywno�� fizyczna.
Kiedy się ruszasz, pobudzasz pracę jelit. Przeznacz p�ł godziny
dziennie na umiarkowaną aktywno�� fizyczną. Może to by�
zwykły spacer – wysiąd� przystanek wcze�niej i pokonaj go
pieszo.  Przejd� się na zakupy, zamiast jecha� samochodem albo
zacznij korzysta� ze schod�w :)

Jak chroni� dno miednicy?

TROCHĘ RUCHU 

Daj sobie minutę więcej czasu, oddychaj spokojnie, a je�li
złapiesz się na wstrzymywaniu oddechu, możesz liczy� na głos -
m�wienie wymusi oddech.

NIE WSTRZYMUJ ODDECHU
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Usiąd� na toalecie, podstaw pod nogi podn�żek i wypr�żnij się nie
wykonując nadmiernego parcia i nie wstrzymując oddechu.

PODSUMOWANIE: Jak prawidłowo się wypr�żni�?

@pelvifly



Lista to do
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