
GYNEKOLOGIE

ExEm® Foam Kit

VÝHODY: • ambulantní použití
• vynikající snímky
• zřetelné zobrazení kontur vejcovodů

a dutiny děložní
• použití v kombinaci s ultrasonografií
• snížení množství radiologických nebo

laparoskopických vyšetření
• jednoduché použití
• šetrné k pacientkám
• dokonalá kontrola při aplikaci pěny
• výborná průchodnost vejcovody
• finanční úspora

ExEm® Foam  
Kit obsahuje:

• 10 ml stříkačku s 5 ml ExEm® gelu
• 10ml stříkačku s 5 ml ExEm® vody
• spojku

Potřebné 
vybavení:

• ExEm® Foam Kit
• boční spekulum
• vybavení pro vaginální ultrazvukové

vyšetření

Důležité: Ujistěte se, že ExEm® gel a ExEm®

voda jsou dostatečně promíchány. Musí
vytvořit mléčně bílou pěnu.

Abnormality vejcovodů stojí za  40 % případů sníže-
né plodnosti u žen (Snick et al., 1997; Steinkeler et al., 
2009). Vyšetření průchodnosti vejcovodů je jedním z prv-
ních kroků při stanovení plodnosti.*

*Chou Phai Lim et al., Human Reproduction, Vol. 26, No. 5, 
pp. 967 - 971, February 26, 2011 - University of Aberdeen

ExEm® Foam Kit představuje jednoduchý a cenově 
dostupný produkt pro vyšetření  průchodnosti 
vejcovodů.

Za pomoci ExEm® Foam Kit lze snadno vyhodnotit průchod-
nost vejcovodů. ExEm® Foam Kit byl vyvinut speciálně pro 
gynekologické ultrazvukové vyšetření a pro toto použití získal 
označení CE. Smícháním ExEm® gelu a čištěné vody vznikne 
pěna. Tou se naplní přes dutinu děložní vejcovody a násled-
ně se pořídí ultrasonografické snímky vypovídající o průchod-
nosti vejcovodů u neplodných pacientek.
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1. Vstřikováním tekutiny z jedné stříkačky do druhé (min. 10krát) promíchejte ExEm® gel s ExEm® vodou (obr. 1).
Tím vytvoříte gelovitou pěnu.

2. Ponechte gelovou pěnu v jedné ze stříkaček, odpojte spojku a druhou stříkačku.
3. Připojte stříkačku s gelovou pěnou k vhodnému katetru a ponechte pěnu ve stříkačce přibližně 5 minut.

VÝSLEDEK:
Během ultrazvukového vyšetření budou na krátkou chvíli zvýrazněné vejcovody. Pokud nebudou viditelné, pak je 
jeden nebo oba vejcovody neprůchodný.

POZNÁMKA:
Některé pacientky mohou pocítit bolestivé uterinní kontrakce, vazovagální reakci, bolesti břicha, ztrát u tekutin nebo 
špinění. Tyto symptomy jsou popsány a doprovází veškerá vyšetření dělohy a vejcovodů. Potlačení bolesti by mělo 
být provedeno podle zavedeného protokolu.

4. Zaveďte boční spekulum.

6. Vyjměte spekulum. 8. Zjistěte průchodnost
vejcovodů.

7. Zaveďte sondu
a pomalu vstřikujte
malé množství
gelo vé pěny (2
– ml), aby byl 3
úkon  pro pacient-
ku  komfortní.

5. Opatrně naplňujte katetr gelovou pěnou,
abyste z něj před zavedením vytlačili vzduch.
Zaveďte katetr do cervixu.
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