
 

 

JARRERAK URGENTZIAZKO GERNU-INKONTINENTZIAN 

 
Maskuriak muskulu bat du. Maskuria beteta dagoenean, muskulua uzkurtu egiten da, eta esaten digu txiza 

egiteko ordua dela; oro har, komunera joan, eta gernua kanporatzen lasai uzten digu. Baina uzkurdura oso 

gogorra denean, mikzio-urgentzia larria sartzen zaigu, hau da, txiza egiteko gogo handia. 

Gerta daiteke gogoari ezin eutsia, eta, horrelakoetan, urgentziazko gernu-inkontinentzia gertatzen da, hau 

da, gernuak ihes egiten digu. Beraz, mikzio-urgentzia da maskuriko muskuluaren bat-bateko uzkurdurak. 

Zenbait jarrerak arazoa arintzen laguntzen dute. Hona hemen zenbait aholku: 

1. Bizimodua aldatzea: 

- Saihestu obesitatea. 

- Erre tabako gutxiago eta edan alkohol, zitriko, kafe, te eta edari min eta gasdun gutxiago. 

- Likidoak neurrian hartu. Likido kopuru egokia da egunean 1-1,5 litro hartzea. Hartu goizean gehiago 

arratsaldean eta gauean baino. 

- Saiatu idorreriarik ez izaten, fibra gehiago janda; neurtu noiz libratzen zaren. 

- Egin ariketak baina saihestu jauziak, lasterkak eta sabeleko ariketak. 

- Pelbiseko muskuluak hondatuz joaten daitezke eztul kronikoarekin, maskuria husteko bulkadekin 

eta haizezko musika tresnak joatzearekin. 

- Gogoratu zenbait medikaziok mikzio-urgentzia handitu egin dezaketela. 

2. Maskuria erabiltzen berriz ikastea: 

- Ezarri zenbait mikizio-ordu; esaterako, bi edo hiru ordutik behin eta astero, atzeratu 10-15 minutu 

maiztasuna, eta hala, zenbait hilabeteren buruan ordu bat edo bi gehiago irabaziko dituzu mikziotik 

mikziora. 

- Txiza egiteko premia datorkizunean, ez joan lasterka komunera; saiatu 5-10 minutu egoten, eta ahal 

bezala saihestu sentipen hori, baina nola? 

o Erabili erlaxatze- edo distrakzio-teknikak. 

o Uzkurtu pelbis-zoruko muskuluak: eutsi hamar segundoan edo egin bost-sei uzkurtze bizkor 

(ahal dela, ez erlaxatu uretraren itxitura). 

o Ez aritu txiza egin eta txiza egin. 

- Arau horien bitartez, maskuria egokitu egingo da bolumen handiagoa izatera, eta hala, ez dira hain 

erraz uzkurtuko eta urgentzia gutxituko da. 

3. Gorputzaren higiene egokia: Badira merkatuan lagun diezazuketen xurgatzaileak (slip-babesa, konpresa, 

pixohialak...). 

 

 

 

 

 

 

Berrikusita: 2018ko urtarrila        IO-GINEKOLOGIA-05 
Gehiago jakin nahi baduzu, ez dudarik egin, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


