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Irodalmi áttekintés I. 
 

 A hazai INKO Fórum felmérése szerint a nők 56%-ánál jelen vannak az 
inkontinencia tünetei (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve, 2009). 

 

 Szegedi középiskolás mintán végzett felmérés szerint a serdülők 
(n=111,átlagéletkor 16 év) 17% -a az alkalmi vizeletvesztést már 
megtapasztalta (Magyar Kontinencia Társaság II. Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyam, Aranyné, Sopron, 
2008. 10. 16-18. ). 

 

 A gátizomtornára jelentkező felnőtt mintán (n=311, átlagéletkor 40 év) 
végzett felmérés szerint a szült nők 49%-a, a nem szült nők 22%-a 
szenved az inkontinenciától (Magyar Kontinencia Társaság II. Kongresszusa és Továbbképző 
Tanfolyam, Aranyné, Sopron, 2008. 10. 16-18.). 

 

 Nygaard és mtsai (1997) 144 nem szült női élsportolót kérdeztek ki, 
akiknek 28%-a panaszkodott arra, hogy sportolás közben vizeletcsepegés 
jelentkezik (Nygaard I.E. (1997): Does prolonged High-impact Activity Contribute to later Uinary Oncontinence? 
A Retrospective Cohort Study of Female Olympians. Obstetrics and gynecology, 90. (5.): 718-722.). 

 

 



Irodalmi áttekintés II. 
 Hazai vizsgálat során 10 hét alatt a gátizmok maximális ereje 

háromszorosára, az állóképessége közel ötszörösére nőtt. A 
stresszinkontinencia tünetei a betegek 97%-ánál teljesen megszűntek 
(Magyar Kontinencia Társaság I. Kongresszus, Sasvári, Keszthely, 2005. 11. 24-26.). 

 

 Aukee (2004) szerint a FemiScan műszerrel  35 nőn végzett 
biofeedback módszer a medencefenékizom kezelésben 68,8%-os 
eredményességű, maga mögött tudva a csak gátizomtornát végző 
csoportot (52,6%) (Aukee P. Biofeedback training in stress urinary incontinence. effect on muscle activity, 
the application of a home biofeedback device and the function of the pelvic floor musculature, PhD Thesis, Kuopio 
University Publications D Medical Sciences 315, 2003.). 

 

 Madill és McLean (2006) szerint a hasizmok aktiválása hozzájárulhat a 
medencefenékizom erős összehúzódásának generálásához, amelyet a 
FemiScan műszerrel detektáltak (Madill SJ & McLean L. Relationship between abdominal and 
pelvic floor muscle activation and intravaginal pressure during pelvic floor muscle contractions in healthy continent 
women. Neurourology and Urodynamics, 2006;25:722-30.). 



Inkontinencia típusai 
 Stresszinkontinencia 

 

 Késztetéses inkontinencia 

 

 Kevert inkontinencia 

 

 Túlfolyásos inkontinencia 

 
 
(Forrás:http://www.inkoklub.hu) 



Inkontinencia súlyossági fokozatai 
I. fokú: enyhe 
  140 ml alatt 
  vizeletcsepegés 

 
II. fokú: középsúlyos 
   4-6 óránként 
   140-300 ml között 
   speciális nedvszívó eszközök  
 
III. fokú: súlyos 
     4-6 óránként 
     300 ml felett 
 
(Forrás:http://www.inkoklub.hu) 



Anatómia 



A nők 3 „változó kora” 

Fogamzóképessé válás (serdülő kor) 

 

Várandósság (fiatal kor) 

 

Menopausa (klimax kor) 

 

 

 A „3 változókor”- ra pszichés és fizikális felkészülés.  



Rizikófaktorok 
 Életkor 

 Elhízás 

 Dohányzás 

 Nehéz fizikai munka, élsport 

 Stressz 

 Ülő életmód 

 Veleszületett kötőszöveti lazaság (visszér, aranyér) 

 Krónikus köhögéssel járó betegségek (szénanátha) 

 Székrekedés, vizelet tartogatása 

 Terhesség, szülés, műtét 

 Mozgásszervi, neurológiai, traumatológiai kórképek 

http://www.magyar-szo.co.yu/arhiva/2005/10/27/images/110_tv10ongyilkos_gyerekek_2.jpg
http://adrytomboly.com/wp-content/uploads/2008/03/smoking.gif
http://www.goldsgym.hu/admin/upload/Image/GGx_vallalat.jpg
http://www.cotcot.hu/assets/0000/3952/szeklet_310.jpg


Protektív tényezők 
Egészséges alhasvédő életmód 

 
 Elegendő folyadék 

 Székletrendezés 

 Helyes ürítési technikák 

 Gerinckímélő életmód 

 Rendszeres testmozgás 

 Rendszeres gátizomtorna 



FemiScan és a gátizomtorna 
 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt 

Biofeedback 

Multi Trainer 

Home Trainer 

FemiScan Stim 



FemiScan edzéstervek 
Biofeedback- J és B oldal 

Kondicionális képesség: 

 - Maximális erő  

 - Erő-állóképesség 

 - Gyors erő 

Otthoni tréning: 

Izomerő függvénye 

Funkcionális gyakorlatok 



Hipotézis 

1. Rizikó-, és protektív tényezők életkori 
sajátosságoknak megfelelő előfordulása. 

 

2. Tünetek kismértékű megjelenése. 

 

3. Enyhe fokú stresszinkontinencia 
alacsony előfordulását. 



Minta és mintavétel 
 82 fiatal nem szült 

főiskolai hallgató (SZTE 
ETSZK ) 

 

 Átlagéletkor 21 év 

     (19-26 év) 

 

 Véletlenszerű 
elérhetőségi 
mintaválasztás 

 

 

2% 
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38% 
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9% 
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Adatgyűjtő módszer 
Kérdőíves módszer (validált kérdőívek alapján) 

 Tünetek: 

 vizeletcsepegés 

 hüvelyfal gyengesége 

 szél-, széklettartási problémák 

 aranyér 

 kismedencei szervsüllyedés  

 Rizikó- és protektívfaktorok: 

 életmódbeli szokások és attitűdök  



Testsúlytöbblet 

7% 

78% 

11% 

4% 

BMI 

sovány normál

túlsúly erősen túlsúlyos

 
Testtömegindex (kg/m²): 
< 16 súlyos soványság 
16–16,99 mérsékelt soványság 
17–18,49 enyhe soványság 
18,5–24,99 normális (78%) 
25 – 29,99 túlsúlyos (15%) 
30 – 34,99 I. fokú elhízás 
35 – 39,99 II. fokú elhízás 
≥ 40 III. fokú (súlyos) elhízás 
  

 



Rizikófaktorok 

15% 

74% 

18% 
15% 

50% 

11% 

27% 

túlsúly stressz dohányos

köhögéssel járó betegség vizelet tartogatás székrekedés

0,5-1 l folyadék



Testedzés 

39% 

6% 

39% 

15% 

1% 

61% sportol 

nem sportol naponta

2-3x/hét 1x/hét

2 hetente

Gátizmot gyengítő 
sportok 
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Protektív tényezők 
GÁTIZOMTORNA 

Egész minta 

 

GÁTIZOMTORNA 

SI 

 

 

hallott már az
intimtornáról

rendszeresen
végez intim

tornát

98% 

13% 
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Tünetek 
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Megbeszélés I. 
RIZIKÓ TÉNYEZŐK  
 magasabb előfordulás: 

 ülő életmód 
 stressz  
 vizelet tartogatás 

 alacsonyabb előfordulás: 
 dohányzás 
 elhízás 
 székrekedés 
 krónikus köhögéses 

állapotok 

PROTEKTÍV TÉNYEZŐK 
 résztvevők több mint fele 

megfelelő mennyiségű 
folyadékot (víz☺) 
fogyaszt 

 több mint a fele  
rendszeres testedzést 
végez, de ezeknek  több 
mint a fele  alhas gyengítő 
sportot űz 

 a minta kevesebb mint 
negyede végez 
gátizomtornát  
 



Megbeszélés II. 
minden nyolcadik megkérdezettet érint a 

stresszinkontinencia, amellyel gyakran együtt jár a tág 
hüvely problémája 

 

nem szült nők 22%-a szenved az inkontinenciától (Magyar 

Kontinencia Társaság II. Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyam, Aranyné, Sopron, 
2008. 10. 16-18.) 

 

 

 I. fokú stresszinkontinencia volt jellemző 



Következtetés 
I. Az izmok tréning hiányában + kockázati magatartások 

miatt gyengülnek  ►  tünetek  

   egészséges életmód, alhasvédelem, 

gátizomtorna 

II. Gátizomtorna egyéni tréningje FemiScan-el 

 - biofeedback 

 - egyéni, precízen, pontosan végrehajtott gyakorlatsor 

 - elektrostimuláció 

 

További kutatási célok felállítását sürgetik. 

 




