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POP-Q måler
• Udviklet i Danmark i samarbejde med
danske læger.
• Den første enkle måler i verden.
• Nem, hurtig og sikker at bruge
POP-Q måling
I 1995 vedtog International Continence Society
(ICS), Den Amerikanske Uro gynækologiske
Forening (AUGS) og the Society of Gynecologic Surgeons at POP-Q målinger skulle være
international standard.
Dugabasen
I 2006 blev DUGA databasen oprettet i
Danmark af DSOG og DUGS og styres i dag af
DUGS. Dugabasen blev oprettet for at skabe
en standardisering og kvalitets kontrol indenfor
urininkontinens og genital prolabs.
Ny opfindelse
Med baggrund i ovennævnte har DEVOMEDIC, i samarbejde med danske læger udviklet
et måle instrument, som kan bruges til POP-Q
målinger, da der i dag ikke findes et måleinstrument til dette, som er enkelt og hurtigt at
bruge.
Hvordan foretages målinger idag?
I dag bruges linieal, tungespartler, finger osv. til
disse målinger, hvilket IKKE giver en ensartet
data.
Den nye POP-Q måler giver således mulighed
for en ensartet måling.

Måleren påsættes nu et Sims speculum.
• Dette gøres ved at klikke den på Speculum.
• Der kan bruges eget Speculum.

POP-Q måleren består af 2 dele.
• Påførings enheden hvori der sidder hymen
indikatoren som er bevægelig.
• Samt selve måleren.

Sims engangsspeculum.
Fordelene ved dette produkt er:
• 100% ren hver gang.
• Leverandør QC. Produktansvarlig igennem
hele håndteringsforløbet
• Ingen autoklave.
• Den er ikke kold.
• Bruger kan se igennem den.
• Lave omkostninger.
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