
Parabéns, você deu um passo importante para melhorar a sua qualidade de vida!

O Sling Masculino AdVance XP é um tratamento comprovado e confiável para incontinência urinária de estresse 
masculino. Para garantir o sucesso contínuo com este tratamento, analise cuidadosamente e siga estas instruções.

Siga estas instruções de pós-procedimento nas semanas 1-2 ou com base na linha de tempo recomendada pelo 
seu urologista.

1. Não tomar banhos de banheira; entretanto, é permitido o banho de chuveiro 24 horas após seu procedimento.

Siga estas instruções de pós-procedimento por, no mínimo, 6 semanas ou com base na linha de tempo 
recomendada pelo seu urologista.

1. Sem trabalho pesado.

2. Sem exercício extremo.

3. Sem relações sexuais.

Expectativas adicionais após o seu procedimento:

1. O seu urologista pode prescrever um amaciador de assento, medicação analgésica e antibióticos para você após o 
seu procedimento.

2. Não é incomum sentir um pouco de dor na área do procedimento. Isto é normalmente controlado com medicação 
analgésica prescrita pelo seu urologista.

3. Inicialmente, você pode ter que se esforçar um pouco para urinar, e não é incomum que o jato da sua urina 
diminua um pouco após o procedimento. Normalmente, isso vai resolver-se. Se você não conseguir urinar após o 
seu procedimento, você pode precisar de um cateter por um curto período de tempo.

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

O seu médico é a sua melhor fonte de informações sobre riscos e benefícios do Sistema de Eslinga Masculina 
AdVance™. Converse com o seu médico para uma relação completa dos riscos, advertências e informações de 
segurança importantes.

O Sistema de Eslinga Masculina AdVance XP™ é pretendido para o tratamento de incontinência urinária do estresse 
masculino (SUI). Os possíveis riscos podem incluir incapacidade de urinar (retenção urinária), retorno da incontinência 
e dor. MH-557011-AA
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