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Het gebruik van Macroplastique bij de behandeling van stressincontinentie is een eenvoudige procedure zonder de mate 
van complicaties en herstel van de ingreep waar andere behandelingen mee gepaard gaan. Bij correct gediagnosticeerde 
en geselecteerde patiënten is deze procedure bij zowel primaire als secundaire indicaties een eenvoudige dagbehandeling.

SUPERIEURE PRESTATIE NA 1 JAAR1

In een gerandomiseerde, gecontroleerde, multicentrische studie waren de 
resultaten in de Macroplastique-groep (n=122) aanzienlijk beter dan in de 
collageencontrolegroep (n=125)

•  80% van de patiënten was droog of aanzienlijk droger dan voorheen 
(evaluatie door artsen)

• 62% van de patiënten was met ten minste 1 Stamey-graad verbeterd; in 
vergelijking met de 48% van de collageengroep was dit een statistisch 
superieur resultaat (p < 0,05)

VERBETERDE UITKOMSTEN NA 2 JAAR  2

In de gerandomiseerde, gecontroleerde trial bleven Macroplastique-patiënten 
die 2 jaar werden gevolgd (n=84) uitstekende uitkomsten houden

•  75% van de patiënten had een verbetering van ten minste 1 Stamey-graad

AANHOUDENDE RESULTATEN NA 5 JAAR3

• 83.3% succes voor type II

• 80% succes voor type III

“ Macroplastique blijkt een veilige en effectieve 
behandeling te zijn voor vrouwen met stressincontinentie, 
waarbij de resultaten zeker twee jaar aanhouden.”4

 “Urethrale injectietherapie 
blijkt statistisch significante 
en klinisch betekenisvolle 
verbeteringen van de 
kwaliteit van leven op te 
leveren. De verbetering 
van de kwaliteit van leven 
is feitelijk gelijk aan die bij 
operatieve behandelingen.”5
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BETROUWBAAR PRODUCT.  
BETROUWBARE UITKOMSTEN. 

Raadpleeg de bijsluiter bij de Macroplastique-producten of online voor de volledige gebruiksaanwijzing, bewaarinstructies, 
waarschuwingen, indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, ongewenste voorvallen en garantiebepalingen. Modellen 
zijn uitsluitend bedoeld voor demonstratiedoeleinden.  Macroplastique is een geregistreerd handelsmerk. Macroplastique wordt 
geproduceerd door Uroplasty LLC. ©2019 LABORIE. Alle rechten voorbehouden. 


