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Препоръки за употреба:

4 мм х 55 мм

4 мм х 65 мм

3 мм х 55 мм

Вид Показания

Узряване на шийката на матката при индукция на раждане

Подготовка на шийката на матката преди прекъсване на бременност

Когато Dilapan-S 4 мм не може да се постави, или когато 
се предполага, че дилататорът ще бъде изваден след 
по-малко от 4 часа

Показания за употреба:

• Узряване на шийката на матката 
 при индукция на раждането 
• Дилатация на шийката на матката преди 
 инструменталното влизане в маточната кухина, 
 в това число прекъсване на бременност, 
 ендоскопски процедури, смърт на плода и др.

Противопоказания:

• Генитална инфекция
• Менструация

Dilapan–S® е осмотичен хигроскопичен дилататор произведен от патентован 
Aquacryl хидрогел, гарантиращ предвидим, контролиран и продължителен 
ефект. Представлява твърда пръчица, която увеличава обема си, като абсорбира 
течности и така постепенно дилатира шийката на матката. След 2 - 6 часа 3 
мм пръчица набъбва до 8,3 – 10 мм, а 4 мм пръчица набъбва до 10 – 12,5 
мм. Същевременно Dilapan-S инициира освобождаването на ендогенни 
простагландини, причинявайки  колагенова деградация, което омекчава 
шийката на матката.
Dilapan-S е стерилизиран чрез облъчване. Произведен е съгласно изискванията 
на ISO 9001, има CE Сертификат съгласно Директивата за медицински изделия 
(EN46002), одобрен е за продажба в САЩ.

Dilapan–S®



Инструкции за поставяне:

• Намокрете Dilapan-S със стерилна 
 вода или физиологичен разтвор,
  за да овлажните повърхността
 преди поставяне.

• Може да ползвате Тенакулум 
  за стабилизиране на шийката на 
 матката.

• Хванете Dilapan-S за дръжката. 
 Постепенно и без особена сила 
  вкарайте Dilapan-S.

• Не вкарвайте Dilapan-S докрай. 
 Дръжката трябва да е извън 
 шийката на матката.

• Ако поставяте повече от един 
 Dilapan-S, повторете горните 
  стъпки за всяко поставяне.

Увеличение на цервикалната дилатация в зависимост от продължителността 
на действие на Dilapan-S

• Не поставяйте Dilapan-S за повече 
 от 24 часа.

• За да извадите поставен 
 Dilapan-S, хванете дръжката с 
  форцепс и дръпнете внимателно 
  без много да усуквате. 
 Не използвайте маркиращата 
 корда за изваждане.

• За детайлни инструкции за 
 употреба вижте листовката във 
 всяка кутия.

Бързодействащ, синтетичен, осмотичен дилататор

Dilapan–S®

Продължителност на 
действие

Очаквана дилатация след определено време

2 часа

6 часа

4 часа

24 часа

7,2 – 8,3 мм 7,8 – 10,0 мм

Dilapan-S 4 мм

9,00 – 10,0 мм 10,1 – 12,5 мм

8,4 – 9,5 мм 10,0 – 11,2 мм

9,6 – 11,3 мм 12,7 – 14,6 мм

Dilapan-S 3 мм

Gentle. Predictable.



“Успешната индукция на раждането е пряко свързана със сътоянието 
на шийката на матката. Най-голямо предизвикателство по отношение 
на индукцията на раждането представляват жени, на които никога 
досега не е правено отпускане на шийката на матката и не са раждали”3

„Раждането може да се индуцира, само ако Bishop score е 5 или повече. 
Това е показател за достатъчно отпускане на шийката на матката“2

Хигроскопичните дилататори (като Dilapan-S) значително засилват отпускането 
на шийката на матката и увеличават Bishop score, позволявайки по-гладко 
индуциране на раждането 4,5

Dilator group (N = 112)

Dilator group (N = 214)

Control group (N = 128)

PGE2 group (N = 202)

Bishop score after 12 h

Post-ripening cervical score

Initial Bishop score

Admission cervical score

p = 0,001

Non-significant difference

Щадящо и предвидимо узряване на шийката на матката 
при индукция на раждането

Сравнение с контролна група 4

Сравнение с PGE 2 
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Dilator group (N = 214)

Dilapan (N = 90)

PGE2 group (N = 202)

PGE2 gel (N = 95)

Маточна контракция по време на узряването на шийката 5

Маточна хиперстимулация и анормални промени на сърдечната честота на плода 10

% of patients

Deceleration of fetal heart rate (%)Uterine hyperstimulation (%)

p = 0,001

Щадящо и предвидимо узряване на шийката на матката 
при индукция на раждането

47,1

3,15

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4

5,26

Ключови ползи от  Dilapan–S®:

• Значително увеличение на Bishop score и узряването на шийката 4, 5

• Ясно предвидим благодарение на състава си и начина на действие
• Минимален риск от маточна хиперстимулация и влияние върху сърдечната 
 честота на плода 5, 6

• Няма фармакологични нежелани лекарствени реакции
• Ефективен и безопасен дори при жени, на които е правено 
 Цезарово сечение 12

• Подпомага физиологичния 
 процес на раждането
• Много добре се приема от пациентите

24,9

0 % 0 %

„Началото на редовната маточна дейност в резултат на 
преиндуциране е отрицателен и нежелан страничен ефект“

„По принцип ролята на агентите, използвани за узряване на шийката на 
матката, е да омекчат неузрялата шийка независимо от маточната 
дейност“3

Dilapan–S®

Хигроскопичните дилататори предизвикват минимална маточна дейност 
по време на узряването на шийката 5, 7

Gentle. Predictable.



Dilapan–S®

Society for Family Planning Clinical Guidelines, 2013 8

Заключния и препоръки:

Ниво А:

• Когато поставянето на 
 осмотичен дилататор и D&E се 
  осъществява в един ден, Dilapan-S 
 е за предпочитане пред 
  ламинарията, защото дилатацията 
  се постига по-бързо.
• Осмотичния дилататор постига 
 по-голяма дилатация в сравнение с 
 mifepristone или misoprostol.
• Dilapan-S е ефективен и безопасен 
 за подготовка на шийката на 
 матката преди дилатация и 
 евакуация.
• Използването на осмотични 
 дилататори не увеличава 
 вероятността от инфекции.

Ниво Б:

• Преди 20та г.с. достатъчна 
 подготовка на шийката на матката 
 може да се постигне дори с един 
 осмотичен дилататор.
• Преди 18та г.с. Dilapan-S поставен 3-4 
 часа преди дилатация и евакуация е 
 безопасна алтернатива на 
  поставянето на осмотичен 
 дилататор една нощ преди 
 процедурата.

• В сравнение с осмотичния дилататор, 
 употребата на mifepristone и 
 misoprostol увеличава риска от 
 недостатъчна дилатация.
• Не се препоръчва преди 16та г.с. 
 рутинната букална употреба на 
 misoprostol, като допълнение към 
 дилатация с осмотичен дилататор, 
 но се допуска, когато се очаква проблемна 
 дилатация или гестационната възраст е 
 по-напреднала.

Ниво В:
• Единствено опитни лекари способни да 
 се справят със сложни цервикални 
 дилатации могат да използват 
 протоколи за дилатация и евакуация, 
 в които не се използват осмотични 
 дилататори.
• Поставянето на осмотичен дилататор 
 една нощ преди дилатация и евакуация 
 се препоръчва след 18та г.с.. В по-късна 
 гестационна седмица само много опитни 
 лекари извършват дилатация и евакуация 
 в един ден, използвайки комбинация от 
 осмотичен и фармакологичен дилататор 
 или многократни дози от misoprostol.

RCOG Evidence-based Clinical Guidelines, No 7, Nov 2011: 7

• След 14та г.с. осмотичните дилататори постигат по-добра дилатация 
 в сравнение с лекарствените методи.

 RCOG — Royal College of Obstetricians and Gynaecologists D & E — dilation and evacuation

Dilapan-S предствлява един от най-предпочитаните методи за подготовка на 
шийката на матката за дилатация и евакуация (D&E) във втори триместър поради 
своята предвидимост, ефикасност и безопасност 8

Щадящо и предвидимо подготвяне на шийката на матката
преди прекъсване на бременност



Society for Family Planning Clinical Guidelines, 2013 8

Заключния и препоръки:

Разработен, за да позволи дилатация и евакуация в един ден за първи 
и втори триместър 8, 11

Dilapan–S® group (N = 60)

Misoprostol group (N = 62)

Treatment with Dilapan–S® demonstrated statistically improved dilation over misoprostol, when analysis was
controlled for the inequity of cesarean deliveries between the two arms (P = 0.049), and when the five
participants misclassified according to strata were removed in a per-protocol analysis (P = 0.047) respectively.11

Дилатация на шийката на матката за 3-4 часа 11

Улеснение при допълнителна механична дилатация (% от пациентите) 11

diameter in mm

Ключови ползи от  Dilapan–S®:

• В сравнение с misoprostol, Dilapan-S е по-ефикасен и по-предвидим при справяне 
 с проблемни ситуации 8,11 
• Ефикасността позволява дилатацията и евакуацията да се правят в един ден 
 за първи и втори триместър
• Няма нежелани фармакологични реакции
• Минимален риск от неконтролиран аборт, включително през нощта
• Оценен от SFP Gudelines като най-добър продукт в клас осмотични цервикални 
 дилататори
• Постепенна атравматична дилатация
 • Значително намалява риска от 
  цервикална травма и нуждата 
  от шевове8

 • Запазва пълна функционалност 
  на шийката на матката за бъдеща 
  бременност

10,2

10,8

Dilapan–S®

Бързодействащ, синтетичен, осмотичен дилататор

9 10 11

Dilapan–S®

Misoprostol
19,0
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52,0

40,0
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Gentle. Predictable.



 

 

 

 

 

ХИГРОСКОПИЧЕН ЦЕРВИКАЛЕН ДИЛАТАТОР

Щадящо и предвидимо узряване на шийката на матката преди индукция на раждането

• Значително ускорява узряването на шийката 
 на матката 4, 5

• Ясно предвидим благодарение на състава 
 си и начина на действие
• Минимален риск от маточна хиперстимулация 
 и влияние върху сърдечната честота на плода5,6

• Няма фармакологични нежелани 
 лекарствени реакции
• Ефективен и безопасен дори при жени, 
 на които е правено Цезарово сечение 12

• Подпомага физиологичния процес на раждането
• Много добре се приема от пациентите
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