
Průvodce problematikou 
inkontinence moči

PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME 
KAŽDOU  
KAPKU



CO JE INKONTINENCE MOČI?

Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu 
schopnosti vědomě udržet moč a tak určovat okamžik 
vyprázdnění. Jde tedy o nechtěný a mimovolní únik moči, 
způsobený ztrátou schopnosti vůlí zadržovat moč.

Co ji způsobuje?
Inkontinence má více příčin.

Kromě věku jde především o genetickou predispozici, pohlaví 
a ochabnutí svalů pánevního dna. 

Únik moči je všeobecně charakteristický poruchou nebo sní-
ženou funkcí uzávěrového mechanizmu močového měchýře. 

Příčinou je vrozená nebo získaná nedostatečnost svěrače 
močové trubice.

Rizikovými faktory vzniku inkontinence jsou:
 y Oslabení svalů pánevního dna – porody, vyšší věk, pokles 

hladiny estrogenů u žen v menopauze, obezita, namáha-
vá práce.

 y Stavy po operacích a úrazech v oblasti svěrače močové 
trubice.

Inkontinence představuje zdravotní a hygienický problém. 
Často nám způsobuje společenskou izolaci a brání v běžném 
aktivním životě. Její projevy přicházejí právě ve chvílích, kdy 
si to nejméně přejeme (sport, zábava, práce apod.).



3 TYPY INKONTINENCE

Podíl výskytu příznaků inkontinence moči*

URGENTNÍ 22 %

SMÍŠENÁ 29 %

STRESOVÁ 49 %

STRESOVÁ

URGENTNÍ

SMÍŠENÁ

Mimovolní únik moči spojený s fyzickými 
aktivitami: běh, skákání, zdvihání 
předmětů, kašel, kýchání, smích.

Únik moči spojený s náhlým, silným a vůlí 
neovladatelným pocitem nutkání na 
močení.

U postižené osoby se současně 
projeví příznaky stresové i urgentní 
inkontinence.

V praxi se nejčastěji setkáváme se 3 typy inkontinence moči: 
stresovou, urgentní a smíšenou.

* Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica.  
Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395.



3 TYPY INKONTINENCE STUPNĚ STRESOVÉ INKONTINENCE

I. STUPEŇ Únik moči po kapkách při kašli, smíchu, 
kýchnutí a zdvihání těžších předmětů. 
K úniku dochází při náhlém zvýšení 
vnitrobřišního tlaku.

II. STUPEŇ Moč uniká v situacích s podstatně men-
ším zvýšením vnitrobřišního tlaku než při 
1. stupni. K úniku dochází při běhu, chůzi, 
chůzi po schodech a při lehčí fyzické práci.

III. STUPEŇ K úniku moči dochází už při minimálním 
zvýšení vnitrobřišního tlaku (dokonce i při 
dýchání). Moč odtéká prakticky perma-
nentně při pomalé chůzi nebo i v klidu při 
vzpřímené poloze.



DOTÝKÁ SE NÁS... JAK ŘEŠIT PROBLÉM STRESOVÉ 
INKONTINENCE MOČI?

STRESOVÁ INKONTINENCE JE ZŘEJMĚ 
NEJČASTĚJŠÍM TYPEM INKONTINENCE 
MOČI U ŽEN

Inkontinence moči žen se věkem mění**
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 y 3x více žen než mužů trpí inkontinencí moči
 y 30 až 50 % žen má v průběhu svého života občasný únik moči
 y přibližně 510 000 žen v České republice trpí inkontinencí, 

přičemž stresovou inkontinencí je postiženo 20 % žen ve věku 
kolem 45 let*

 y pouze každá 4. až 5. žena vyhledá pomoc lékaře

* Hanuš, T. Epidemiologie inkontinence moči. In: Urologické listy. Praha: Urologická 
klinika 1. LF UK a VFN a katedra urologie IPVZ, 2004, č. 1, s.16.
** Vargovčák, M. Inkontinencia moču – diagnostika a liečba. In: Via practica.  
Bratislava: Solen, 2005, ročník 2, č. 10, s. 395.



JAK ŘEŠIT PROBLÉM STRESOVÉ 
INKONTINENCE MOČI?

Farmakoterapie spočívá v podávání estrogenů, 
stimulátorů α a ß adrenoreceptorů a tricyklických 
antidepresiv, které zvyšují hladinu serotoninu 
a noradrenalinu v nervové soustavě.
Více informací žádejte u svého lékaře (např. gynekologa, 
urologa, psychiatra, neurologa).
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Rozhodnutí o chirurgické léčbě předchází důklad-
né vyšetření. Základní chirurgická řešení jsou tzv. 
páskování (suburetrální inzerce pásky), aplikace 
látek do periuretrálního prostoru, závěsné metody 
– kolposuspenze.
Více informací žádejte u svého lékaře (např. urologa, 
gynekologa, chirurga).C
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Léčba 1. voľby znamená:
 y posílení svalů pánevního dna
 y pravidelné cvičení Kegelových cviků
 y úprava životosprávy:

 – vyloučete těžkou fyzickou práci
 – vyprazdňujte měchýř pravidelně, zejména před 

fyzickou aktivitou
 – nepijte větší množství tekutin před námahou
 – dbejte na dostatečný příjem tekutin
 – omezte příjem tekutin jako je káva, čaj, alkohol, 

i to pomůže redukovat únik moči
 – vyvarujte se zdvihání těžkých předmětů
 – zredukujte svoji hmotnost, pokud je to třeba
 – pokud trpíte častou, resp. chronickou zácpou, 

poraďte se se svým lékařem, jak problém řešit
 – praktikujte časování močení (choďte na WC 

raději v pravidelných intervalech, než byste 
čekali na nucení na močení)
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OTESTUJTE SE

Po vyplnění tohoto dotazníku budete umět lépe rozpoznat pří-
znaky inkontinence a zároveň vám pomůže přesně pojmenovat 
problém a jeho intenzitu.

Jak často vám uniká moč?

nikdy 0

asi 1 x týdně nebo méně 1

2 nebo 3 x týdně 2

asi 1 x denně 3

mnohokrát denně 4

nepřetržitě 5

Uveďte jaké množství moči vám obyčejně podle vás uniká?  
(či nosíte vložku nebo ne)

žádné 0

malé množství 1

střední množství 2

velké množství 3

Posuďte, jak hodně zasahuje únik moči do vašeho  
každodenního života?

Prosím označte číslo od 0 (vůbec ne) po 10 (velmi mnoho)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 vůbec velmi mnoho

Vyhodnocení

I. stupni inkontinence moči odpovídá skóre 1 – 7

II. stupni inkontinence moči odpovídá skóre 8 – 14

III. stupni inkontinence moči odpovídá skóre 15 – 21

Lachváč. Ľ. Inkontinencia moču v ambulancii praktického lekára.  
In: Via practica. Bratislava: Solen, 2010, roč. 7, č. 2, s. 73-79.



CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA POSÍLENÍ  
SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA 
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Stůjte vzpřímeně, pokrčte jednu 
nohu, uchopte ji pod kolenem a při-
táhněte k sobě. Chvíli držte a totéž 
opakujte s druhou nohou.

Posaďte se na paty a pomalu 
mírně zdvihejte zadní část těla – 
zadek.

Stůjte vzpřímeně a překřižte nohy. 
Pomalu se předkloňte a pokuste se 
dotknout dlaněmi země. Dbejte na 
to, abyste se předkláněli pomalu 
a namáhali obratel po obratli.

Klekněte si na zem a podpírejte 
se rukama. Dbejte na to, aby byly 
ramena a nohy v pravém úhlu. 
Hlava je v prodloužení těla. Jednu 
nohu propněte nad zem, nechte 
ji nataženou a mírně ní kmitejte. 
Cvik opakujte i s druhou nohou.

 y Kegelovy cviky slouží na posílení svalstva pánevního dna 
a redukují nebo odstraňují stresový únik moči. 

 y Vhodné je posilování svalů pánve i tehdy, když se vás problém 
s mimovolním únikem moči ještě netýká. Pravidelné cvičení 
zpevňuje břišní stěnu i svaly pánevního dna včetně svěračů.

 y Pravidelné cvičení též napomáhá k lepšímu prožití sexuálních 
aktivit a může napomoci ke snadnějšímu dosáhnutí orgasmu. 
Zároveň redukuje pocit bolesti při pohlavním styku.

 y Úspěšnost cvičení není závislá na věku!



CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA POSÍLENÍ  
SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA 

KEGELOVY CVIKY –  
SPEVNENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

5

7

6

8

Lehněte si a opřete se o lokty. Nohy 
pokrčte v kolenou a střídavě se 
dotýkejte špičkami a patami země.

Lehněte si na záda a nohy, rozkro-
čené na šířku chodidel, pokrčte 
v kolenou. Ruce překřižte, sepněte 
a natáhněte je nad hlavu. Pomalu 
zdvihejte lopatky od země. Neza-
pomínejte pravidelně dýchat. 

Zůstaňte ležet, opřete se o lokty 
a nohama napodobujte jízdu na 
kole. 

Lehněte si, pokrčte nohy a ruce na-
tahněte dopředu. Pomalu bez švihu 
se posaďte, ruce položte až na kole-
na, při tomto úkonu vydechujte.

LEN SETÝ  přispívá k posílení svalů pánevního dna, k pohodlí 
 během menopauzy a zmírňuje její symptomy

HOŘČÍK  přispívá k normální činnosti 
 nervové soustavy a svalů
VITAMIN D  přispívá k udržení normální činnosti svalů

VITAMIN C  přispívá k normální činnosti nervové soustavy 
 a ochraně buněk před oxidativním stresem

Více cviků najdete též na www.incovenal.eu nebo žádejte 
v ambulanci Vašeho urologa, gynekologa či praktického lékaře.



INCOVENAL® COMFORT
DOPLNĚK STRAVY

... PRO KAŽDOU Z NÁS
NOVINKA

POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

NORMÁLNÍ ČINNOST NERVOVÉ SOUSTAVY

NORMÁLNÍ ČINNOST SVALŮ

PRVNÍ  
NEHORMONÁLNÍ  
TABLETA  
S CEL COMPLEXEM  
V UNIKÁTNÍM SLOŽENÍ

Unikátní

COMPLEX®

VÍCE NA WWW.INCOVENAL.EU 
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ!
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