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Lees a.u.b. voordat u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II gebruikt de gebruiks-
aanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze!  
 

Wanneer het gebruik van de ELANEE bekkenbodem-train ingshulpje – Fase II is nuttig? 
 
De bekkenbodem is een platte, elastische spierplaat van ongeveer een hand groot tussen het 
schaambeen, stuitje en de zitbeenknobbel. Hij ondersteunt de interne organen in de buikholte. De 
bekkenbodem wordt doorbroken door  plasbuis, vagina en anus.  
 
Door zwangerschap en bevalling, hormonale veranderingen / deficiëntie in de wisseljaren of de 
menopauze, kan door zware lichamelijke  inspanning of overgewicht een uitrekking of verzwakking 
van de bekkenbodem optreden. De gevolgen kunnen incontinentie (belastings-/stressincontinentie) of 
een verkeerde positie van de organen in de buikholte zijn. De bekkenbodem kan echter net als elke 
andere spier door training sterker gemaakt worden. Zo kunt u zelf deze problemen oplossen ofwel 
preventief voorkomen. 
 

Het gebruik van de ELANEE bekkenbodem-trainingshulp je – Fase II is nuttig: 
 
• voor aanhoudende follow-up training van de veroverde bekkenbodemspieren (met ELANEE 

bekkenbodem-trainingshulpjes – Fase I) en 
• om te verminderen, te verhelpen en te voorkomen een zwakke bekkenbodem. 
• bekkenbodem training is bedoeld om een zwakke blaas (door belastings-/ stressincontinentie) bij 

vrouwen (in bijzonder in de overgangsjaren en de menopauze) te verminderen, te verhelpen en te 
voorkomen 

 

Hoe functioneert de ELANEE bekkenbodem-trainingshul pje – Fase II?  
 
Het ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II bestaat uit twee holle objecten, die door een 
brede staak met elkaar zijn verbonden. Beide holle objecten bevatten een vrij ronddraaiende kogel. Bij 
iedere  beweging, schommelen de binnenliggende kogels tegen de buitenwand van het holle object en 
produceren een lichte trilling. Deze trilling wordt direct doorgegeven aan het bekkenbodemspierstelsel. 
Hierdoor wordt het spierstelsel gestimuleerd en getraind.  
 
Het brede, platte steunoppervlak van het onderste gedeelte zorgt ervoor dat zoveel mogelijk trillingen 
rechtstreeks wordt doorgegeven aan het bekkenbodemspierstelsel. De brede staak tussen de twee 
helften, versterkt het ondeling schommelen van de twee kogels, waardoor het training effect 
geïntensiveerd wordt. Het bovenste deel is kleiner en zo ontworpen, dat eenvoudig inbrengen van het 
trainingshulpje mogelijk is. 
 

Hoe gebruikt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpj e – Fase II? 
 
Het ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II wordt met het voorste kleinere deel eerst inge-
bracht. Breng het trainingshulpje ongeveer zover in, als u normaal gesproken  een tampon inbrengt. 
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De oefening gebeurt door het alleen maar dragen van het trainingshulpje in het dagelijks leven. Bij 
iedere  beweging, produceren de binnenliggende kogels een vibratie, die aan het bekkenbodem-
spierstelsel wordt doorgegeven. Hierdoor wordt het bekkenbodemspierstelsel bij iedere beweging 
gestimuleerd en getraind.  
 
De training met de trainingshulpje – Fase II kan worden opgenomen in de dagelijkse routine. Probeer 
in het begin uit, hoelang u het dragen comfortabel vindt. U kunt de draagduur beetje bij beetje 
opvoeren. 
 
Het ELANEE bekkenbodem-traininghulpje – Fase II is stil en onzichtbaar onder de kleding. De training 
kan worden opgenomen in de dagelijkse routine. 
 
Het gebruik van een glijmiddel is bij de training met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase 
II nuttig, in het bijzonder bij een droge schede. 
 

Hoe merkt u het resultaat? 
 
Wanneer u regelmatig traint, zijn uw bekkenbodem-spieren in de meeste gevallen al na enige weken 
duidelijk sterker. In verschillende klinische onderzoekingen werd aangetoond dat daardoor een 
verbetering bij een zwakke blaas bereikt kan worden. Een krachtige bekkenbodem kan bovendien een 
positieve invloed op het sexuele lustgevoel hebben.  
 
Oefening met het ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II bevordert de opbouw van het 
spierstelsel, met name bij de reeds voorgetrainde bekkenbodem. Bovendien onderhoudt het het reeds 
opgebouwde spierstelsel en voorkomt opnieuw verslappen. 
 

Waarop  moet u in ieder geval letten?  
 
Het ELANEE bekkenbodem-traininghulpje – Fase II is geschikt voor de lange termijn bekkenbodem 
training, als u al een gevoel hebt ontwikkeld voor uw bekkenbodemspieren (bijvoorbeeld door het 
ELANEE bekkenbodem traininghulpje – Fase I) en deze is een fundamentele sterkte tonen. Oefening 
met het ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II helpt de nieuw veroverde sterkte van uw 
bekkenbodem te behouden en het spierstelsel verder op te bouwen. 
 
Bij een probleemloze zwangerschap kunt u zolang u zich er goed bij voelt met de ELANEE 
bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II oefenen. Een getrainde bekkenbodem verkort volgens een 
onderzoek in Noorwegen de uitdrijvingsfase bij de geboorte. Na de geboorte kunt u na ca. 6 tot 10 
weken resp. zodra u zich er goed bij voelt weer met de training beginnen Raadpleeg, bij twijfel, uw 
arts of verloskundige. 
 
Een zwakke blaas kan verschillende oorzaken hebben. Een bekkenbodemtraining is uitsluitend voor 
de behandeling van een zwakke blaas als gevolg van een zwakke bekkenbodem (belastings-
/stressincontinentie) geschikt. Andere oorzaken voor een zwakke blaas moeten daarom voordien door 
een arts worden uitgesloten.  
 
Ook bij andere klachten (zoals bijv. een verzakking van de bekkenorganen) moet u voordien een 
andere oorzaak dan een zwakke bekkenbodem door een arts laten uitsluiten, voordat u met de 
training begint.  
 
Bij ontstekingen in de schaamstreek moet van het gebruik van de trainingshulp afgezien worden.  
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Gebruik uitsluitend onbeschdigde conussen. Conus-sen met een bekraste of op een andere manier 
beschadigde oppervlakte kunnen letsels veroorzaken.  
 

Hoe reinigt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje  – Fase II?  
 
Reinig de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpje – Fase II na ieder gebruik. Voor de desinfectie kunt 
u een gewoon in de handel verkrijgbaar huiddesinfectiemiddel gebruiken. Voordat u de conussen 
opnieuw gebruikt, dienen eventueel aanwezige zeepresten of resten van het desinfectiemiddel 
grondig met water te worden afgespoeld. Ook gassterilisatie is mogelijk. Uitkoken resp. stoom of 
droogsterilisatie zijn niet geschikt, omdat daarbij de conussen kunnen worden vervormd.  
 

Hoe recycelt u de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpj e – Fase II?  
 
Bij recycling moeten de respectieve lijke nationale en locale voorschriften in acht genomen worden. 
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