
    

 

 

 
 
KUBUS PESSARIA 
 
 
INDICATIE  
De Kubus pessaria worden gebruikt tegen de symptomen: 
▪ Tweede- of derdegraads prolaps 
▪ Cystocèle en/of rectocèle  
▪ Voor kortstondig gebruik (max. 24 uur), bijv. sporters 

Let op: het siliconen koortje dient alleen gebruikt te worden om het 
pessarium te traceren en níet om het te verwijderen 

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
CU25 Kubus Pessarium (z) #0 (25 mm) 15116433 stuks 
CU29 Kubus Pessarium (z) #1 (29 mm) 15116441 stuks 
CU33 Kubus Pessarium (z) #2 (33 mm) 15116468 stuks 
CU37 Kubus Pessarium (z) #3 (37 mm) 15116476 stuks 
CU41 Kubus Pessarium (z) #4 (41 mm) 15116484 stuks 
CU45 Kubus Pessarium (z) #5 (45 mm) 15116492 stuks 
CU50 Kubus Pessarium (z) #6 (50 mm) 15116506 stuks 
CU56 Kubus Pessarium (z) #7 (56 mm) 15116514 stuks 
CU63 Kubus Pessarium (z) #8 (63 mm) 15116522 stuks 
CU70 Kubus Pessarium (z) #9 (70 mm) 15116530 stuks 
CU75 Kubus Pessarium (z) #10 (75 mm) 15116549 stuks 
    
CU25D Kubus Pessarium (m) #0 (25 mm) 15116557 stuks 
CU29D Kubus Pessarium (m) #1 (29 mm) 15116565 stuks 
CU33D Kubus Pessarium (m) #2 (33 mm) 15116573 stuks 
CU37D Kubus Pessarium (m) #3 (37 mm) 15116581 stuks 
CU41D Kubus Pessarium (m) #4 (41 mm) 15116603 stuks 
CU45D Kubus Pessarium (m) #5 (45 mm) 15116611 stuks 
CU50D Kubus Pessarium (m) #6 (50 mm) 15116638 stuks 
CU56D Kubus Pessarium (m) #7 (56 mm) 15116646 stuks 
CU63D Kubus Pessarium (m) #8 (63 mm) 15116654 stuks 
CU70D Kubus Pessarium (m) #9 (70 mm) 15116662 stuks 
CU75D Kubus Pessarium (m) #10 (75 mm) 15116670 stuks 

De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten.  

 



    

 

 
CUP PESSARIA 
 
 
INDICATIE 
Het Cup pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Milde prolaps 
▪ Milde cystocèle  
▪ Stressincontinentie 
▪ Retro displacement 

 
Het Cup pessarium met ondersteuningsvlak wordt gebruikt in geval van: 
▪ Tweede- of derdegraads prolaps 
▪ Milde cystocèle  
▪ Stressincontinentie 
▪ Retro displacement 
▪ Incompetente cervix  

 

 

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. 
De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

(z) = zonder ondersteuningsvlak 
(m) = met ondersteuningsvlak 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
CP50/18 Cup Pessarium (z) #0 (50 mm) 15118800 stuks 
CP55/23 Cup Pessarium (z) #1 (55 mm) 15118819 stuks 
CP60/28 Cup Pessarium (z) #2 (60 mm) 15118827 stuks 
CP65/33 Cup Pessarium (z) #3 (65 mm) 15118835 stuks 
CP70/38 Cup Pessarium (z) #4 (70 mm) 15118843 stuks 
CP75/43 Cup Pessarium (z) #5 (75 mm) 15118851 stuks 
CP80/48 Cup Pessarium (z) #6 (80 mm) 15118878 stuks 
CP85/52 Cup Pessarium (z) #7 (85 mm) 15118886 stuks 
    
CP50/18S Cup Pessarium (m) #0 (50 mm) 15118894 stuks 
CP55/23S Cup Pessarium (m) #1 (55 mm) 15118908 stuks 
CP60/28S Cup Pessarium (m) #2 (60 mm) 15118916 stuks 
CP65/33S Cup Pessarium (m) #3 (65 mm) 15118924 stuks 
CP70/38S Cup Pessarium (m) #4 (70 mm) 15118932 stuks 
CP75/43S Cup Pessarium (m) #5 (75 mm) 15118940 stuks 
CP80/48S Cup Pessarium (m) #6 (80 mm) 15118959 stuks 
CP85/52S Cup Pessarium (m) #7 (85 mm) 15118967 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 
 



    

 

 
 
DISH PESSARIA 

 
 
INDICATIE 
Het Dish pessarium met ondersteuningsvlak worden gebruikt tegen de 
symptomen van: 
▪ Milde prolaps  
▪ Milde cystocèle 
▪ Stressincontinentie 

 
Het Dish pessarium zonder ondersteuningsvlak worden gebruikt tegen de 
symptomen van: 
▪ Tweede- of derdegraads prolaps 
▪ Stressincontinentie 

 
De continentie wordt hersteld door een lichte druk tegen de uterus te 
creëren 
 

 

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. 
De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 
 
(z) = zonder ondersteuningsvlak    
(m) = met ondersteuningsvlak 

 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
DSH50 Dish Pessarium (z) #0 (50 mm) 15116867 stuks 
DSH55 Dish Pessarium (z) #1 (55 mm) 15116875 stuks 
DSH60 Dish Pessarium (z) #2 (60 mm) 15116883 stuks 
DSH65 Dish Pessarium (z) #3 (65 mm) 15116891 stuks 
DSH70 Dish Pessarium (z) #4 (70 mm) 15116905 stuks 
DSH75 Dish Pessarium (z) #5 (75 mm) 15116913 stuks 
DSH80 Dish Pessarium (z) #6 (80 mm) 15116921 stuks 
DSH85 Dish Pessarium (z) #7 (85 mm) 15116948 stuks 
    
DSH50S Dish Pessarium (m) #0 (50 mm) 15116956 stuks 
DSH55S Dish Pessarium (m) #1 (55 mm) 15116964 stuks 
DSH60S Dish Pessarium (m) #2 (60 mm) 15116972 stuks 
DSH65S Dish Pessarium (m) #3 (65 mm) 15116980 stuks 
DSH70S Dish Pessarium (m) #4 (70 mm) 15116999 stuks 
DSH75S Dish Pessarium (m) #5 (75 mm) 15117006 stuks 
DSH80S Dish Pessarium (m) #6 (80 mm) 15117014 stuks 
DSH85S Dish Pessarium (m) #7 (85 mm) 15117170 stuks 
 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 



    

 

 
 
 
DONUT PESSARIA 

 
INDICATIE 
De Donut pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Derdegraads prolaps 
▪ Cystocèle en/of rectocèle  

PROCEDURE 

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 

verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 

waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

 

 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
D2.00 Donut Pessarium #0 (51 mm) 15116794 stuks 
D2.25 Donut Pessarium #1 (57 mm) 15116808 stuks 
D2.50 Donut Pessarium #2 (64 mm) 15116816 stuks 
D2.75 Donut Pessarium #3 (70 mm) 15116824 stuks 
D3.00 Donut Pessarium #4 (76 mm) 15116832 stuks 
D3.25 Donut Pessarium #5 (83 mm) 15116840 stuks 
D3.50 Donut Pessarium #6 (89 mm) 15116859 stuks 

 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



    

 

 
 
 
OPBLAASBARE DONUT PESSARIA 

 
INDICATIE 
De Donut pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Milde tweedegraads  of derdegraads prolaps 
▪ Milde cystocèle en/of rectocèle 
▪ Combinatie van rectocèle en prolaps  

PROCEDURE 

Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 

verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 

waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

 

 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
ID2 Opblaasbaar Donut Pessarium #2 (64 mm) n.n.b. stuks 
ID3 Opblaasbaar Donut Pessarium #3 (70 mm) n.n.b. stuks 
ID4 Opblaasbaar Donut Pessarium #4 (76 mm) n.n.b. stuks 
ID5 Opblaasbaar Donut Pessarium #5 (83 mm) n.n.b. stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



    

 

 

 
 
GELLHORN PESSARIA 
 
 
INDICATIE 
De Gellhorn pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Derdegraads prolaps 
▪ Cystocèle en/of rectocèle  

 
 
PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 
waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

(z) = zonder drains 
(m) = met drains 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
G1.50 Gelhorn Pessarium (z) #0 (38 mm) 15117189 stuks 
G1.75 Gelhorn Pessarium (z) #1 (44 mm) 15117197 stuks 
G2.00 Gelhorn Pessarium (z) #2 (51 mm) 15117200 stuks 
G2.25 Gelhorn Pessarium (z) #3 (57 mm) 15117219 stuks 
G2.50 Gelhorn Pessarium (z) #4 (64 mm) 15117227 stuks 
G2.75 Gelhorn Pessarium (z) #5 (70 mm) 15117235 stuks 
G3.00 Gelhorn Pessarium (z) #6 (76 mm) 15117243 stuks 
G3.25 Gelhorn Pessarium (z) #7 (83 mm) 15117251 stuks 
G3.50 Gelhorn Pessarium (z) #8 (89 mm) 15117278 stuks 
    
G1.50D Gelhorn Pessarium (m) #0 (38 mm) 15117286 stuks 
G1.75D Gelhorn Pessarium (m) #1 (44 mm) 15117294 stuks 
G2.00D Gelhorn Pessarium (m) #2 (51 mm) 15117308 stuks 
G2.25D Gelhorn Pessarium (m) #3 (57 mm) 15117316 stuks 
G2.50D Gelhorn Pessarium (m) #4 (64 mm) 15117324 stuks 
G2.75D Gelhorn Pessarium (m) #5 (70 mm) 15117332 stuks 
G3.00D Gelhorn Pessarium (m) #6 (76 mm) 15117340 stuks 
G3.25D Gelhorn Pessarium (m) #7 (83 mm) 15117359 stuks 
G3.50D Gelhorn Pessarium (m) #8 (89 mm) 15117367 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 

 
 

 



    

 

 
 
GEHRUNG PESSARIA 
 
 
INDICATIE  
De Gehrung pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Tweede- of derdegraads prolaps 
▪ Cystocèle en/of rectocèle  
▪ Descensus uteri 
▪ Modelleerbaar voor de juiste toepassing 
▪ Voor seksueel actieve patiënt 

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. 

(m) = met ondersteuningsvlak 

 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
GH50S Gehrung Pessarium (m) #0 (50 mm) 15116689 stuks 
GH55S Gehrung Pessarium (m) #1 (55 mm) 15116697 stuks 
GH60S Gehrung Pessarium (m) #2 (60 mm) 15116700 stuks 
GH65S Gehrung Pessarium (m) #3 (65 mm) 15116719 stuks 
GH70S Gehrung Pessarium (m) #4 (70 mm) 15116727 stuks 
GH75S Gehrung Pessarium (m) #5 (75 mm) 15116735 stuks 
GH80S Gehrung Pessarium (m) #6 (80 mm) 15116743 stuks 
GH85S Gehrung Pessarium (m) #7 (85 mm) 15116751 stuks 
GH90S Gehrung Pessarium (m) #8 (90 mm) 15116778 stuks 
GH95S Gehrung Pessarium (m) #9 (95 mm) 15116786 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



    

 

 
 
HODGE PESSARIA 
 
 
INDICATIE 
Het Hodge pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Beperkte vaginale toegankelijkheid 
▪ Milde cystocèle  
▪ Stressincontinentie  
▪ Retro displacement 
▪ Incompetente cervix tijdens  

zwangerschap vanaf week 14-38 
 
Het Hodge pessarium met ondersteuningsvlak wordt gebruikt tegen de 
symptomen van: 
▪ Beperkte vaginale toegankelijkheid 
▪ Milde prolaps 
▪ Milde cystocèle 
▪ Stressincontinentie  
▪ Retro displacement 

 

 

 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
HD65 Hodge Pessarium (z) #0 (65 mm) 15117375 stuks 
HD70 Hodge Pessarium (z) #1 (70 mm) 15117383 stuks 
HD75 Hodge Pessarium (z) #2 (75 mm) 15117391 stuks 
HD80 Hodge Pessarium (z) #3 (80 mm) 15117405 stuks 
HD85 Hodge Pessarium (z) #4 (85 mm) 15117413 stuks 
HD90 Hodge Pessarium (z) #5 (90 mm) 15117421 stuks 
HD95 Hodge Pessarium (z) #6 (95 mm) 15117448 stuks 
HD100 Hodge Pessarium (z) #7 (100 mm) 15117456 stuks 
HD105 Hodge Pessarium (z) #8 (105 mm) 15117464 stuks 
HD110 Hodge Pessarium (z) #9 (110 mm) 15117472 stuks 
    
HD65S Hodge Pessarium (m) #0 (65 mm) 15117480 stuks 
HD70S Hodge Pessarium (m) #1 (70 mm) 15117499 stuks 
HD75S Hodge Pessarium (m) #2 (75 mm) 15117502 stuks 
HD80S Hodge Pessarium (m) #3 (80 mm) 15117510 stuks 
HD85S Hodge Pessarium (m) #4 (85 mm) 15117529 stuks 
HD90S Hodge Pessarium (m) #5 (90 mm) 15117537 stuks 
HD95S Hodge Pessarium (m) #6 (95 mm) 15117545 stuks 
HD100S Hodge Pessarium (m) #7 (100 mm) 15117022 stuks 
HD105S Hodge Pessarium (m) #8 (105 mm) 15117030 stuks 
HD110S Hodge Pessarium (m) #9 (110 mm) 15117049 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 



    

 

 
 
MAR-LAND PESSARIA 

 
INDICATIE 
De Mar-Land pessaria worden gebruikt tegen de symptomen van:  
▪ Tweede- of derdegraads prolaps  
▪ Milde cystocèle    
▪ Stressincontinentie 

 

 

 
PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om verschillende maten te passen. 
De FS-1000 pas set is daarom een waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 
 
(z) = zonder ondersteuningsvlak    
(m) = met ondersteuningsvlak 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
M2.25 Mar-Land Pessarium (z) #2 (57 mm) 15118290 stuks 
M2.50 Mar-Land Pessarium (z) #3 (64 mm) 15118304 stuks 
M2.75 Mar-Land Pessarium (z) #4 (70 mm) 15118312 stuks 
M3.00 Mar-Land Pessarium (z) #5 (76 mm) 15118320 stuks 
M3.25 Mar-Land Pessarium (z) #6 (83 mm) 15118681 stuks 
M3.50 Mar-Land Pessarium (z) #7 (89 mm) 15118703 stuks 
M3.75 Mar-Land Pessarium (z) #8 (95 mm) 15118711 stuks 
    
M2.25S Mar-Land Pessarium (m) #2 (57 mm) 15118738 stuks 
M2.50S Mar-Land Pessarium (m) #3 (64 mm) 15118746 stuks 
M2.75S Mar-Land Pessarium (m) #4 (70 mm) 15118754 stuks 
M3.00S Mar-Land Pessarium (m) #5 (76 mm) 15118762 stuks 
M3.25S Mar-Land Pessarium (m) #6 (83 mm) 15118770 stuks 
M3.50S Mar-Land Pessarium (m) #7 (89 mm) 15118789 stuks 
M3.75S Mar-Land Pessarium (m) #8 (95 mm) 15118797 stuks 
 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

 
 
OVAAL PESSARIA 
 
 
INDICATIE 
Het Ovaal pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Milde prolaps 
▪ Milde cystocèle  

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 
waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

(z) = zonder ondersteuningsvlak 
(m) = met ondersteuningsvlak 

 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
OV2.00 Ovaal Pessarium (z) #1 (51 mm) 15118061 stuks 
OV2.25 Ovaal Pessarium (z) #2 (57 mm) 15118088 stuks 
OV2.50 Ovaal Pessarium (z) #3 (64 mm) 15118096 stuks 
OV2.75 Ovaal Pessarium (z) #4 (70 mm) 15118118 stuks 
OV3.00 Ovaal Pessarium (z) #5 (76 mm) 15118126 stuks 
OV3.25 Ovaal Pessarium (z) #6 (83 mm) 15118134 stuks 
OV3.50 Ovaal Pessarium (z) #7 (89 mm) 15118150 stuks 
OV3.75 Ovaal Pessarium (z) #8 (95 mm) 15118177 stuks 
OV4.00 Ovaal Pessarium (z) #9 (102 mm) 15118185 stuks 
    
OV2.00S Ovaal Pessarium (m) #1 (51 mm) 15118193 stuks 
OV2.25S Ovaal Pessarium (m) #2 (57 mm) 15118207 stuks 
OV2.50S Ovaal Pessarium (m) #3 (64 mm) 15118215 stuks 
OV2.75S Ovaal Pessarium (m) #4 (70 mm) 15118223 stuks 
OV3.00S Ovaal Pessarium (m) #5 (76 mm) 15118231 stuks 
OV3.25S Ovaal Pessarium (m) #6 (83 mm) 15118258 stuks 
OV3.50S Ovaal Pessarium (m) #7 (89 mm) 15118266 stuks 
OV3.75S Ovaal Pessarium (m) #8 (95 mm) 15118274 stuks 
OV4.00S Ovaal Pessarium (m) #9 (102 mm) 15118282 stuks 
 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 

 
 



    

 

 
RING PESSARIA 

INDICATIE 
Het flexibele silicone ring pessarium is het meest gebruikte pessarium dat 
wordt gebruikt in geval van een lichte prolaps en de symptomen van een 
cystokèle. 

Het Ring pessarium wordt gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Milde eerste- of tweegraads prolaps 

 
Het Ring pessarium met ondersteuningsvlak wordt veel gebruikt in geval 
van: 
▪ Milde eerste- of tweegraads prolaps 
▪ Milde cystocèle (in combinatie met prolaps) 

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 
waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

(z) = zonder ondersteuningsvlak 
(m) = met ondersteuningsvlak 

 

 
 ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING  
 R2.00 Ring Pessarium (z) #1 (51 mm) 15119025 stuks  
 R2.25 Ring Pessarium (z) #2 (57 mm) 15119033 stuks  

 R2.50 Ring Pessarium (z) #3 (64 mm) 15119041 stuks  
 R2.75 Ring Pessarium (z) #4 (70 mm) 15119068 stuks  
 R3.00 Ring Pessarium (z) #5 (76 mm) 15119076 stuks  
 R3.25 Ring Pessarium (z) #6 (83 mm) 15119084 stuks  

 R3.50 Ring Pessarium (z) #7 (89 mm) 15119092 stuks  

 R3.75 Ring Pessarium (z) #8 (95 mm) 15119106 stuks  
 R4.00 Ring Pessarium (z) #9 (102 mm) 15119114 stuks  
      
 R2.00S Ring Pessarium (m) #1 (51 mm) 15119122 stuks  
 R2.25S Ring Pessarium (m) #2 (57 mm) 15119130 stuks  

 R2.50S Ring Pessarium (m) #3 (64 mm) 15119149 stuks  
 R2.75S Ring Pessarium (m) #4 (70 mm) 15119157 stuks  
 R3.00S Ring Pessarium (m) #5 (76 mm) 15119165 stuks  
 R3.25S Ring Pessarium (m) #6 (83 mm) 15119173 stuks  

 R3.50S Ring Pessarium (m) #7 (89 mm) 15119181 stuks  

 R3.75S Ring Pessarium (m) #8 (95 mm) 15119203 stuks  
 R4.00S Ring Pessarium (m) #9 (102 mm) 15119211 stuks  

 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 

 
 



    

 

 
RING PESSARIA MET KNOP 

 
INDICATIE 
Het Ring pessarium met knop wordt gebruikt tegen de symptomen van: 
▪ Milde eerste- of tweedegraads prolaps 
▪ Stressincontinentie 

 
 
Het Ring pessarium met knop en ondersteuningsvlak wordt gebruikt in 
geval van: 
▪ Tweede- of derdegraads prolaps 
▪ Milde cystocèle (in combinatie met prolaps) 
▪ Stressincontinentie 
▪  

PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 
waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 

(z) = zonder ondersteuningsvlak 
(m) = met ondersteuningsvlak 

 

 

 
 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
RK2.25 Ring Pessarium met knop (z) #2 (51 mm) 15119297 stuks 
RK2.50 Ring Pessarium met knop (z) #3 (57 mm) 15119300 stuks 
RK2.75 Ring Pessarium met knop (z) #4 (64 mm) 15119319 stuks 
RK3.00 Ring Pessarium met knop (z) #5 (70 mm) 15119351 stuks 
RK3.25 Ring Pessarium met knop (z) #6 (76 mm) 15119378 stuks 
RK3.50 Ring Pessarium met knop (z) #7 (83 mm) 15119394 stuks 
    
RK2.25S Ring Pessarium met knop (m) #2 (51 mm) 15119238 stuks 
RK2.50S Ring Pessarium met knop (m) #3 (57 mm) 15119246 stuks 
RK2.75S Ring Pessarium met knop (m) #4 (64 mm) 15119254 stuks 
RK3.00S Ring Pessarium met knop (m) #5 (70 mm) 15119262 stuks 
RK3.25S Ring Pessarium met knop (m) #6 (76 mm) 15119270 stuks 
RK3.50S Ring Pessarium met knop (m) #7 (83 mm) 15119289 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 

 
 
 



    

 

 
SHAATZ PESSARIA 

 
INDICATIE 
Het Shaatz pessarium wordt gebruikt in geval van: 
▪ Milde eerste- of tweegraads prolaps 
▪ Milde cystocèle (in combinatie met prolaps) 

 
 
PROCEDURE 
Om tot de juiste maat van het pessarium te komen is het vaak nodig om 
verschillende maten te passen. De FS-1000 pas set is daarom een 
waardevol middel om het juiste pessarium te selecteren. 
 
 
 

 

 

 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI NR. VERPAKKING 
SH1.50 Shaatz Pessarium #0 (38 mm) 15119416 stuks 
SH1.75 Shaatz Pessarium #1 (44 mm) 15119424 stuks 
SH2.00 Shaatz Pessarium #2 (51 mm) 15119440 stuks 
SH2.25 Shaatz Pessarium #3 (57 mm) 15119467 stuks 
SH2.50 Shaatz Pessarium #4 (64 mm) 15119475 stuks 
SH2.75 Shaatz Pessarium #5 (70 mm) 15119491 stuks 
SH3.00 Shaatz Pessarium #6 (76 mm) 15119505 stuks 
SH3.25 Shaatz Pessarium #7 (83 mm) 15119521 stuks 
SH3.50 Shaatz Pessarium #8 (89 mm) 15119548 stuks 
 
De gearceerde maten zijn het meest voorkomend en passen bij ca. 88% van uw patiënten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



    

 

 
 
PESSARIA PASSET 
 
Deze FS-1000 passet bevat 6 van de meest gebruikelijke ring pessaria. De 
set zit verpakt in een fraai vormgegeven transparante box. Met de FS-
1000 passet en de bijgeleverde conversielijst, kan ca. 85% van de 
patiënten met een perfect passend pessarium geholpen worden. De 
ringen van de passet zijn even zacht en flexibel als de reguliere pessaria 
van Entercare. 

 

 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI nr. VERPAKKING 
FS-1000 Pessaria Pas Set 15119807 Set à 6 maten 
 
 
 
 
PESSARIA VERWIJDERINSTRUMENT 
 
Voor het sneller en efficiënter verwijderen van pessaria. 

 

 
ART.NR OMSCHRIJVING KNMP ZI nr. VERPAKKING 
PRM Pessaria verwijderinstrument 15119815 1 stuks 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



    

 

 
 
GEBRUIKSAANWIJZING ENTERCARE PESSARIA 
 
 
Deze instructies zijn van toepassing op alle Entercare pessaria.  
 
NB: Gebruik een pessarium altijd exclusief voor dezelfde patiënt. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
1. Bepaal volgens gebruikelijke medische technieken de benodigde maat van het pessarium. Entercare 

heeft daarvoor een passet voor ringpessaria en POP-Q stokjes in het leveringsprogramma. 
 
2. Draag steriele handschoenen. Haak de middelvinger in het midden van het pessarium en druk de 

buitenranden naar elkaar.  
 
3. Om het inbrengen te vergemakkelijken kan een glijmiddel op waterbasis worden aangebracht op de 

voorrand van het pessarium. Houd het pessarium in verticale stand en breng het in de vagina in de 
richting van de bekkenbodem.  

 
4. Trek vingers en duim terug en duw het pessarium op zijn plaats. Zorg er daarbij voor dat het op de 

benige rand achter symfyse komt te liggen.  
 
5. Controleer of de ligging van het ringpessarium goed is. De cervix moet door de ring gevoeld worden 

en het pessarium moet dwars in de vagina liggen met de achterrand in de fornix posterior en de 
voorrand achter de symfyse. 

 
 
VOORZORGSMAATREGELEN 
1. Het valt aan te raden voor het inbrengen of verwisselen van een pessarium de vagina aan een 

speculum onderzoek te onderwerpen. 
 
2. Het verwijderen en opnieuw inbrengen moet volgens de voorschriften van de behandelend arts 

worden uitgevoerd. 
 
3. Entercare pessaria worden niet-steriel geleverd en zijn geschikt voor het gebruik bij uitsluitend 

dezelfde patiënt. Hergebruik van dit product bij een andere patiënt kan tot infecties leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 

 
 
WAARSCHUWINGEN 
1. Het inbrengen en verwijderen van pessaria mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd en opgeleid 

personeel. 
 
2. Na het verwijderen van het pessarium moet de vagina worden onderzocht op ulceraties, bloedingen 

en infecties. 
 
3. Het verwijderen en controleren van pessaria moet zoals voorgeschreven worden uitgevoerd door 

bevoegd en opgeleid personeel om innesteling van het pessarium in de vaginale weefsels en 
fistelvorming te voorkomen. 

 
 
DESINFECTIE 
1. Was het pessarium met een verdunde zeepoplossing. 
 
2. Dompel het pessarium in 2000 ppm natriumhypochlorietoplossing of in 70% alcohol. Wanneer een 

van deze chemicaliën wordt gebruikt, moeten de aanwijzingen van de fabrikant strikt worden 
opgevolgd. 

 
3. Spoel de natriumhypochlorietoplossing van het pessarium of laat, wanneer 70% alcohol gebruikt 

wordt, het pessarium vlak voor het gebruik door verdamping opdrogen. 
 
4. Sterilisatie van het pessarium kan in de autoclaaf (stoomsterilisatie 121°C, 20 minuten).  
 
5. Herhaald gebruik van desinfectie middelen kan een negatief effect hebben op het functioneren van 

deze pessaria. Vóór elk gebruik moet de functionele status van elk pessaria worden gecontroleerd. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


