ग्रेट वेस्टर्न हॉस्स्िटल्स (Great Western Hospitals)

NHS फाउं डेशर् ट्रस्ट (NHS Foundation Trust)

दय
ु ेंतीची

युरोगायर्ॅकॉलॉजी प्रोससजर स्ललनर्क;

माहहती

मूत्रमागन बस्ल्कंग एजंट (बल्कामीड)

मत्र
ू मागानचें बस्ल्कंग म्हळ्यार ककतें ?
मूत्रमार्ााचे बल्किंर् हे ऊत िंमदलें आकारमान वाडोवपा खात र ब्काम ड सारक्या बल्किंर् एजिंटाचे इिंजक्
े शन

आसा. हे मत्र
ू मार्ााच्या शेवटाच्या यिंत्रणेक समर्ान ददता आन जेन्ना तम
ु खािंकतात, हािंसतात आन व्यायाम करतात
वा लथर्त बदलतात तेन्ना मत
ू ाचेर चड बरे तरे न ननयिंत्रण दवरता.

मत्र
ू मागानचें बस्ल्कंग खंयच्या दय
ु ेंसाचेर उिचार करता?
तणावाच्या मत्र
ववकाराच्या
सदळसाणे
चेर उपचार करपाखात र ह्या प्रक्रियेच रचना के्ली आसा जाका जायते
ू
फावट तणावाच सदळसाण अशें म्हणतात. नॅशनल इलन्थटट्यूट फॉर हे्र् अँड केअर एक्सलन्सान (NICE)
ताका मान्यताय दद्ली आसा.

मत
ू ाच र्ळटी (मत
ू ाच र्ळटी) आन तणावाच जायत िं कारणािं आसात. मत्र
ू ाशयाच्या दारा भोंवतण िं आधाराचो

उणाव आसत जा्यार खािंक, उखलता वा व्यायाम करता आसतना मूत्राशयाचेर खिंयचोय दाब (तणाव) घात्यार
मूत्राशयाच र्ळटी जाविं येता.

बल्कामीड म्हळ्यार ककतें ?
ब्काम ड हे 97.5 टक्के उदक आन 2.5 टक्के पॉललयाक्रिलामाईड आलश्लें सॉफ्ट जेल आसा. प्रत्यारोपणा
उपरािंत जायत्या वसाांन ताचो आकार आन आकारमान नतर्ोवन दवरला अशें ददसन
ू आनय्लें आसा आन मत
ू ाच्या
र्ळटे पसून दीघाकालीन सुसर्
े मेळटा.

बल्कामीड ककतलें येसस्वी आसा?
त न चतुर्ाांशा परस चड वा ज्या बायलािंक बरे जावपा खात र वा लक्षण य सुधारणा करपा खात र ब्काम ड ररपोटा

मेळटा आन हालीिंच्या तपश ला वय्यान अशें ददसन
ू आयलािं की ताचो पररणाम सात वसाां मेरेन नतर्िंक
ू शकता.
पय्या इिंजक्
े शना उपरािंत ब्काम डचो प्रभाव उणो आस्यार लक्षणािंचे समाधानकारक शिंकाननरसन साध्य करपा
खात र टॉप-अप इिंजक्
े शन ददविं येता.

बल्कामीड ही सरु क्षित प्रकिया आसा?
ब्काम डान 10 वसाांत 25 दे शािंमद्या 50,000 परस चड बायलािंचेर तणावाच्या मूत्र ववकाराच्या सदळसाण चेर

उपचार के्ले आसात. त्या काळात कािंय घुथपार्ोंदळािंच नोंद जा्ली आसा आन दीघाकालीन घुथपार्ोंदळ जाविंक
ना. तरीिं लेर् त, खिंयच्याय आिमक प्रक्रियेप्रमाण घथ
ु पार्ोंदळ जाविंक शकता. उपकार करून तुमच्या
“कॅलक्यल
े ीिंर्
ु ट

ररथक

इन

हे ्र्केअर”

पत्रकात

दद््या

मादहत चो

सिंदभा

पळयात.

दलु माळ आसन
ू लेर् त घथ
ु पार्ोंदळा मदीिं ह्या प्रक्रिये कडेन सिंबिंधधत वेदना, मत
ू ािंत इ्लेशें रर्त, मत
ू ािंत आडखळ,

वेदनादायक मूत आन /वा मत्र
ू मार्ााचो सिंसर्ा हािंचो आसपाव आसूिं येता. हो सर्ळो घुथपार्ोंदळ तात्पुरतो आसा
आन तो जा्यार कािंय ददसािं भ तरूच तो सुटावो जातलो.
सेवा टीमवकन म्हत्त्वाकांिा आदर

दय
ु ेंतीची

माहहती

युरोगायर्ॅकॉलॉजी प्रोससजर स्ललनर्क; मूत्रमागन बस्ल्कंग
एजंट (बल्कामीड)

म्हज्या अिॉइंटमें टाक येवंचे ियलीं हांव ककतें करं?
तुम सामान्यतः त्या ददसा खाविंक शकतात आन वपविंक शकतात आन उपकार करून तम
ु सदािं घेतात तें वखद

घेयत रावात. वेदना वा अथवथर्ताये खात र तुम चड करून घेतात तें च वेदनाशामक घेवप तम
ु चे खात र फायदे श र

र्ारतलें; दे ख क 1g पॅरालसटामॉल आन 400 लमलीग्रॅम इबप्र
ु ोफेन जर तम
ु ते घेविंक शकतात जा्यार. उपकार
करून हे घेवच
िं े पयलीिं जर तुमकािं खात्र नासत जा्यार फामाालसथटा कडेन तपासात. जर तुम ते नेमान घेतात
जा्यार तुमकािं इ्लें खर वेदनाशामक घेवच
िं ें लार्ूिं येता. अनतररक्त वेदनाशामक जाय आस्यार आयले उपरािंत

उपकार करून नसीक ववचारात. लोकल अॅनेथर्ेदटक जेलच्या थवरूपात तम
ु च्या प्रक्रिये पयलीिं तम
ु कािं वेदनाशामक
ददतले. तुमच्या प्रक्रियेखात र तुमकािं योग्य वेदनाशामक मेळटलें हाच

आम

खात्र

करून घेतले.

हांवें म्हजे बराबर कोणाक हाडूक
ं जाय?
तम
ु कािं घडये तम
ु चे बराबर अपॉइिंटमें टा खात र कोणतरी जाय आसत. ही प्रक्रिया राबयतना कुड िंत कोणच
ू आसिंक
ू

शकना, पण
ू पयलीिंच चचे खात र आन जेन्ना तम
ु सािंवरतले तेन्ना तम
ु कािं ते आश्वासक ददसूिं येता. ह्या प्रक्रियेउपरािंत
तुमकािं र्ाडयेन घरा वचक
ूिं येविंक जाय, पूण जर तुम टॅ क्स वा सावाजननक वाहतूक वापरीनात जा्यार तम
ु चे

वािंर्डा र्ाड चलोवपा खात र कोणतरी आसलो जा्यार ते चड सुरक्षक्षत आसा असो स्लो आम ददतात.
ज्या हदसा म्हजी प्रकिया आसा त्या हदसा हांवें ककतें अिेिा करची?
जेन्ना तम
ु ववभार्ात पावतात तेन्ना तम
ु ररसेप्शन थटाफा बराबर बक्रु किंर् करतले आन तम
ु चें अपॉइिंटमेंट लेटर ददतले.

जेन्ना तम
िं ान जायते प्रश्न ववचारतले. ही
ु कािं लक्लननक रूमािंत आपयतले तेन्ना तम
ु कािं ह्या पत्रकात्या मादहत सिंबद
एक पद्धत आसा ज तम
ु कािं प्रक्रिया आन बरें जावपा ववश िं पूराय मादहत दद्ली आसा हाच खात्र करून घेता
आन ते उपरािंत तुमकािं सिंमत फॉमााचेर सय करपाक सािंर्तले. जर तुमकािं खिंयचेय मादहत ववश िं थपश्टीकरण
जाय आसत जा्यार तुमच्या प्रश्नािंचेर चचाा करपाच हीच वेळ आसा.
लक्लन कािंत तुमच्यावािंर्डा दोन नसेस आन एक स्लार्ार आसतलो. एक नसा तम
ु नव्हास आस्यार तम
ु चे कडेन
उलोवपाक आन दस
ु री नसा स्लार्ाराक मजत करपाक. चेकललथट पळय्या उपरािंत तुमकािं एक खासर्

बार्रूम दाखयतले आन हॉलथपटलाचो र्ाऊन घालपाक सािंर्तले. प्रक्रियेखात र तम
ु कािं तम
ु च अिंतवाथत्रािं काडच िं

लार्तलीिं. जेन्ना तम
िं दवरपाक सािंर्तले. तम
ु र्ाऊन घालतलीिं तेन्ना तम
ु कािं सोफ्यार लन्हदिंक
ु च्या
ू आन पािंय ररकीब त
प्रनतष्ठे खात र तुमकािं पािंर्रूण ददतले. ही प्रक्रिया लोकल अॅनेथर्ेदटक अिंतर्ात करतात. सरु
ु वात क मूत्राशय आन

मूत्रमार्ााच टे ललथकोवपक कॅमेरा तपासण करतात. बल्किंर् एजिंटाक दर्ु बाण वरव िं मत्र
ू मार्ााच्या भोंवतणच्या
ऊत िंमदीिं इिंजक्
े ट करतात.

पान 2 तले 5

युरोगायर्ॅकॉलॉजी प्रोससजर स्ललनर्क; मूत्रमागन बस्ल्कंग

दय
ु ेंतीची

माहहती

एजंट (बल्कामीड)

मूत्राशय

लथफिंटर

बल्किंर्
एजिंट

मूत्रमार्ा

बल्किंर्
एजिंट

सुय
लसथतोथकोप

(कॉन्टुरा PIL BULK/2018/036 मद्यो प्रनतमा)

या प्रकियेउिरांत हांव कसली अिेिा करंक शकतां?
प्रक्रिया परू ाय जाले उपरािंत आम तुमकािं पयलीिं बसून मार् र उबे रावपा कडेन जळ
ु ोवन घेवपा खात र र्ोडो वेळ
ददतले. जेन्ना तुम तयार आसतले तेन्ना तुमकािं तुम तुमचो र्ाऊन घानत्लो त्याच जाग्यार वचन
ू कपडे घालपाक

सािंर्तले. त्याउपरािंत ववभार् सोडचे पयलीिं तम
ु कािं मत
ू पासार करूिंक येविंचें अशें आमकािं ददसता. लक्लन कािंत
तुमच्यावािंर्डा

आलश््या

नसीं

कड्यान

हाचेर

लक्ष

दवरतले

आन

मेजतले.

वेदनाशामक - मत्र
ू मार्ााच्या बल्किंर् उपरािंत वेदना कम जातात पण
ू खिंयच्याय अथवथर्तायेचरे वेदनाशामक

•

र्ळ
ु यािंन उपचार करूिं येतात.
खावप-वपवप - प्रक्रियेउपरािंत तुम सदचे प्रमाण खाविंक शकतात आन वपविंक शकतात.

•
•

घरा वचप - तुमकािं सहसा हॉलथपटलािंत दाखल करचे नात पूण लक्लननकाच्या अखेरेक तम
ु कािं मूत पासार
करूिंक येना जायत जा्यार ब च वॉडाा (Beech Ward) कडेन सिंलग्न आलश््या आमच्या थत्र रोर्

•

आपत्कालीन यनु नटािंत्यान तम
ु चेर चड लक्ष दवरचें पडूिं येता.
प्रनतजैववकािं - तुमकािं त न ददसािंचो सदचो प्रनतजैववकािंचो कोसा ददतले. तुमकािं वखदािंच कसली अॅलजी आसा

•

क्रकतें क्रकतें हाच वप्रलथिप्शन ददवचे पयलीिं उपकार करून खात्र करात.
ड्रायलव्हिं र् - हॉलथपटलािंत्यान भायर सरतना तुमकािं घरा घेवन वचपा खात र कोणतरी जाय असो स्लो
ददतात, पण
ू एक दीस सोडून र्ाड चलोवप सरु क्षक्षत आसा.

घरा िावतकच हांव कसली अिेिा करंक शकतां?
• कस्याय प्रक्रियेउपरािंत चलतो भोंवतो रावप म्हत्त्वाचे आसा.

•
•

तम
ु सदचे प्रमाण न्हावप वा शॉवर घेविंक शकतात.
तुमक ां स म न्य ह लच ली करप शक्य आस .
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•
•
•
•

जर तुमच नोकरी जड उखलपाच वा कश्टाच आसत जा्यार तुमचो स्लार्ार एक-दोन सप्तकािंच्या
सट
ु येचो स्लो ददविंक शकता.
तम
ु सम
ु ार त न सप्तकािं जड उखलप टाळिंू क जाय

तुम पयलीिं त न सप्तकािं सिंभोर् करचो न्हय असो आम स्लो ददतात.

शथत्रक्रियेउपरािंत 6 सप्तकािं ते 6 मदहन्यािं मजर्त िं तम
ु कािं फॉलोअप अपाँयटमेंट आसतली. हो स्लो नसी
वािंर्डा टे ललफोना वरव ,िं नसी कडेन वा स्लो ददवप्या मुखार समोरासमोर आसूिं येता. ही फॉलोअप आन

•

ववलशष्ट दय
ू आसतली.
ु ेंत ननरीक्षणाखात र प्रत क्षा यादी वेळ हाचे सारक्रक्या घटकािंचेर अवलिंबन
तुमच्या प्रक्रियेउपरािंत 6 सप्तकािं उपरािंत फॉलोअप अपॉइिंटमें ट कन्फमा जाली ना तर उपकार करून
ववभार्ा कडेन सिंपका सादात (पानाचेर सिंपका तपश ल).

म्हाका हुसको करिा सारक ं कांय लिणां आसात ककतें ककतें ?
खिंयच्याय हथतक्षेप वा प्रक्रियेप्रमाण धचिंता करपा सारके पररणाम जाविंक शकतात. जर तम
ु कािं सकयल ददलािं

तातूिंतलो खिंयचोय अणभव येता आसत जा्यार उपकार करून आप्या GP वा आऊट ऑफ अवसा सेवे कडेन
बेर् नात बेर् त सिंपका सादात.

•
•
•

खर वेदना
चड जोर
मूतात रर्त वा मूत पासार करतना वेदना वा अथवथर्ताय

तुमकािं आन क कािंय प्रश्न आस्यार उपकार करून gwh.urogynae@nhs.net हािंर्ा युरोर्ायनॅकॉलॉज टीम क
ईमेल करात जिंय तम
िंू शकतात.
ु कॉल करपाक सािंर्िंक
ू शकतात वा ईमेल जाप मार्क

जर तुमकािं तुमच्या अपॉइिंटमेंटा ववश िं कािंय प्रश्न आसत वा तारीख वा वेळ बदलपाच र्रज आस्यार, उपकार
करून सिंपका सादात:
बुक्रकिं र् क्लाका टे लफ
े ोन: 01793 604980 वा बायलािंचें हे ्र् आवट - दय
ु ेंत दरू ध्वन : 01793 605252

गाडयेर् येता:
पे अँड डडथप्ले कार पाका आसा. नतकेट ववकत घेतना उपकार करून तम
ु च्या रार्बत्याच्या लािंबाये खात र जाय
नततलो वेळ ददयात.

अकायानन्वीत िाककिंग:
हॉलथपटलाच्या प्रवेशद्वारा लार् िं जार्े आसात.
िेत्र नर्स्चचत करात:
चलपाचो त्रास आलश््या दय
ें िं खात र तुम प्रवेशद्वारा मख
ु ार 20 लमनटािं र्ािंबूिंक शकतात. हाच मजत जाता
ु त
आसत जा्यार हॉलािंत्या ररसेप्शनार व्हीलचेअर वापरपा ववश िं ववचारात.

बसीर् येता:
शाराच्या मध्यवती वाठारािं त्यान आन आलशकुश च्या वाठारािंत्यान ननत्याच सेवा चालू आसता. सध्याच्या बस
टाइम्स ररिंर् खात र: (01793) 428428
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दय
ु ेंतीची

माहहती

युरोगायर्ॅकॉलॉजी प्रोससजर स्ललनर्क; मूत्रमागन बस्ल्कंग
एजंट (बल्कामीड)

इिंग्लिंडािंत्या NHS च्या खिंयच्याच साइटीर धूम्रपानाक परवानर् ना. आमच्या खिंयच्याच इमारत त वा भायर खिंयच

धम्र
ू पानाक परवानर् ना. धम्र
ू पानाच सवु वधा उपलब्ध ना. उपकार करून हॉलथपटलाच्या मैदानार व्हे प िंर् करतना हे रािंचो
ववचार करात.

ही माहहती ित्रक हे र भासो आर्ी फॉरमॅटांत ऑडनर हदविा खातीर
उिलब्ध आसा. तुमकां एक प्रत जाय आसल्यार 01793 604031 ह्या
र्ंबरार वा gwh.pals@nhs.net ह्या ई-मेलाचेर संिकन सादात.

दस्तावेज नर्यंत्रण
ववभार्: शथत्रक्रिया बायलािं आन भरु र् िं
शाखा: यरु ोर्ायनॅकॉलॉज
मिंजरू तारीख: 25 नोवेम्बर 2020
फुड्या ननयाळाच ददनािंक: डडसेंबर 2023
दथतावेज िमािंक: SW&C - PIL0001
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