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odpaska i wk∏adka anatomiczna - na
pierwszy rzut oka wyglàdajà bardzo
podobnie. Majà zbli˝ony kszta∏t oraz

wielkoÊç, ale ró˝nià si´ przeznaczeniem.
Podpaska s∏u˝y do zabezpieczenia przed
menstruacjà, natomiast wk∏adk´ anatomicz-
nà stosuje si´ przy lekkim i Êrednim stopniu
nietrzymania moczu.

Kiedy wk∏adka
WÊród kobiet panuje powszechne przeko-
nanie, ˝e podpaska wystarczy przy proble-
mie NTM. Wynika to po cz´Êci z przyzwy-
czajenia paƒ do u˝ywania podpasek. Pod-
czas menstruacji zawsze je stosowa∏y i kie-
dy pojawiajà si´ problemy z p´cherzem,
podpaska staje si´ w k∏opotliwych sytu-
acjach niejako naturalnà deskà ratunku.
W kilkuletniej dzia∏alnoÊci Programu Pro-
spo∏ecznego “NTM - Normalnie ˚yç” wie-
lokrotnie spotykaliÊmy si´ z deklaracjami
ze strony pacjentek na temat stosowania
podpasek przy nietrzymania moczu.

- Wydaje mi si´, ˝e nie by∏am do koƒca
Êwiadoma tego, ˝e w sprzeda˝y sà dost´pne
specjalne wk∏adki dla osób z NTM. Tego ty-
pu Êrodki higieniczne kojarzy∏y mi si´ dotàd
z wielkimi pieluchami si´gajàcymi do p´p-
ka. A s∏abe popuszczanie moczu pojawi∏o
si´ u mnie kilka lat temu i rzeczywiÊcie, by∏
to dla mnie bardzo wstydliwy problem. Sto-
sowa∏am podpaski, bo by∏o mi ∏atwiej. Nie
chcia∏am si´ przyznaç przed samà sobà, ˝e
mam NTM, a pójÊcie do apteki po inne
Êrodki higieniczne by∏oby dla mnie dodat-
kowym stresem. Mo˝e, gdybym wiedzia∏a,

˝e istniejà wk∏adki, to bym si´ zdecydowa-
∏a? - powiedzia∏a nam jedna z pacjentek,
czterdziestopi´cioletnia Halina.

Tymczasem wk∏adka anatomiczna to pro-
dukt stworzony SPECJALNIE do poch∏a-
niania moczu. Dzi´ki w∏aÊciwej budowie
mocz wsiàkajàcy w powierzchni´ wk∏adki
zostaje zamieniony w ˝el. ˚el izoluje mocz
od powietrza, przez co nie dopuszcza do
zmiany jego pH. W ten sposób zwi´ksza si´
ch∏onnoÊç wk∏adki i - co chyba najwa˝niej-
sze - niechciany zapach moczu zostaje po-
ch∏oni´ty i zneutralizowany. Dzi´ki temu
rozwiàzaniu osoba stosujàca wk∏adk´ czuje
si´ bezpieczna - jej skóra jest sucha i nie
unosi si´ ˝aden nieprzyjemny zapach.

Natomiast podpaska przystosowana jest
do poch∏aniania p∏ynów menstruacyjnych.
Decydujàc si´ na stosowanie podpasek pod-
czas NTM trzeba pami´taç o ryzyku prze-
siàkania i powstania przykrego zapachu. 

Co dla Panów?
W ofercie producentów Êrodków wch∏ania-
jàcych znajdujà si´ tak˝e “m´skie” odmiany
wk∏adów anatomicznych, przystosowane
do, innej ni˝ kobiet, budowy m´˝czyzn. Po-
dobnie jak wk∏adki dla kobiet zapewniajà
one komfort oraz dyskrecj´.

Jak wybraç wk∏adki
Wk∏ady anatomiczne przeznaczone sà dla
osób z lekkim lub Êrednim stopniem nie-
trzymania moczu. Ich ch∏onnoÊç zosta∏a
przystosowana do gubienia moczu w iloÊci

nie wi´kszej ni˝ 300 ml jednorazowo.
W rzeczywistoÊci, dla osób z bardzo ma∏ym
stopniem NTM, na dob´ mo˝e wystarczyç
nawet jedna wk∏adka.

Ârednia cena rynkowa jednej sztuki
wk∏adki kszta∏tuje si´ na poziomie 1-1,2 z∏
i uzale˝niona jest od marki produktu, stop-
nia ch∏onnoÊci, miejsca zakupu oraz wiel-
koÊci opakowania zbiorczego. Im wi´cej
sztuk w paczce, tym zazwyczaj cena jed-
nostkowa jest mniejsza. 

Przed osobami zainteresowanymi zaku-
pem Êrodków wch∏aniajàcych mo˝e poja-
wiç si´ dylemat jakà mark´ Êrodków higie-
nicznych wybraç. Na polskim rynku jest
kilku producentów dostarczajàcych produk-
ty dla osób z nietrzymaniem moczu. Pro-
dukty te mogà si´ ró˝niç zastosowanymi
w nich rozwiàzaniami technologicznymi.
Czasami warto zasi´gnàç opinii u znajo-
mych, którzy mieli stycznoÊç z tym proble-
mem, albo zapytaç lekarza lub farmaceuty.
Niektórzy producenci, dla osób z NTM,
oferujà darmowe próbki swoich produktów.
Mo˝na si´ z nimi skontaktowaç i po prze-
prowadzeniu testów wybraç najbardziej
w∏aÊciwy dla siebie produkt. 

JeÊli ze wzgl´du na zbyt wysokie nat´˝e-
nie NTM wk∏adki anatomiczne nie wystar-
czà, istnieje mo˝liwoÊç zaopatrzenia si´
w pieluchomajtki oraz pieluchy anatomicz-
ne, a tak˝e podk∏ady stanowiàce zabezpie-
czenie ∏ó˝ka.

Halina tak mówi o pierwszym u˝yciu
przez nià wk∏adki: - Do stosowania wk∏adek
przekona∏a mnie kole˝anka, której nigdy
bym nie podejrzewa∏a o wystàpienie proble-
mu nietrzymania moczu. Jestem zadowolo-
na i naprawd´ czuj´ si´ bezpiecznie. Wk∏ad-
ka jest bardzo dyskretna. WczeÊniej najbar-
dziej ba∏am si´ nieprzyjemnego zapachu.
Teraz ten problem minà∏.

Gdzie kupiç 
Wk∏adki anatomiczne i inne Êrodki
wch∏aniajàce mo˝na zakupiç w aptece lub
sklepie medycznym. Tego typu produkty
oferujà w swoim asortymencie tak˝e nie-
które sklepy internetowe. Ârodki wch∏a-
niajàce, z wyjàtkiem wk∏adek anatomicz-
nych o rozmiarze mini, sà refundowane.
To jest na pewno dobra wiadomoÊç dla
wszystkich osób z nietrzymaniem moczu
i ich rodzin. 

Zasady refundacji produktów wch∏aniajà-
cych regulowane sà Rozporzàdzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r.
Osoba z NTM ma prawo do 70% refundacji
60 sztuk miesi´cznie pieluch, pieluchomaj-
tek i wk∏adów anatomicznych, z zachowa-
niem limitu cenowego 90 z∏. W przypadku
chorób nowotworowych refundacja wzrasta
do 100% przy limicie ceny 77 z∏.

■

Podpaska nie rozwià˝e problemu
Magdalena Kowalewska
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