
Osvědčená zdravotnická
pomůcka Aniball
prokazatelně přináší:
• efektivní fyzickou a psychickou připravenost 

a sebedůvěru na porod
• podstatně nižší riziko natržení či nástřihu hráze
• významné zkrácení 2. doby porodní
• nácvik vypuzování dítěte  
• vyzkoušení vhodné polohy pro porod
• přípravu porodních cest na průchod hlavičky 

dítěte
• posílení svalů pánevního dna po porodu
• účinnou poporodní rehabilitaci 

 
Aniball je zdravotnický prostředek registrovaný u MZČR,
byl vyvinut v souladu se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích a NV 54/2015 Sb. 

Trénink s Aniballem umožňuje
větší flexibilitu tkání, které by mohly
potenciálně prasknout při průchodu
hlavičky dítěte.

Díky tomu, že je hráz uvolněná,
nejen že neklade takový odpor, ale aktivně 
urychluje rození dítěte, což je pro něj
bezpečnější.

Dobrá psychická a fyzická příprava výrazně 
zlepšuje průběh porodu a pravidelné cvičení 
pomůže zlepšit porodní proces. 
 
Začněte cvičit od ukončeného 36. týdne 
těhotenství. Stačí 15 minut denně.

... pro snazší porod



Statistika provedení nástřihu 
hráze z roku 2015* 

Ze statistiky vyplývá, že cvičení s Aniballem 
přispívá k významnému snížení nástřihu a na-
tržení hráze u žen, které s Aniballem cvičily 
od ukončeného 36. týdne těhotenství. Z dostup-
ných statistik z roku 2010 je zřejmé, že v ČR 
došlo k nastřižení hráze u 51 % rodících žen.
Díky cvičení s Aniballem došlo k nastřižení 
hráze nebo poranění pouze u 5 % žen.

* Interní statistika společnosti RR Medical s.r.o. 
vycházející z 800 získaných odpovědí

Studie 2014/2015
Ze studie z Nemocnice Český Krumlov probíha-
jící 2014/2015, která hodnotila efekt jednotlivých 
metod používaných v těhotenství v souvislosti 
s poraněním hráze při porodu u prvorodiček, 
jasně vyplývá, že používání Aniballu představuje 
pro rodičku jednoznačný benefit. Více o studii 
http://www.aniball.cz/klinicka-studie/

Český výrobek prověřený 
tisíci spokojených maminek 

MUDR. ŠÁRKA KUTÁLKOVÁ
gynekoložka
„Aniball se mi líbí, je jednoduchý, 
účinný, bezpečný a podporuje 
přirozenou pružnost tkání.
Určitě jej doporučuji, jsme s ním 
opravdu spokojeni.“

JANA ČURDOVÁ
dula, fyzioterapeutka
„Aniball vidím jako užitečnou 
pomůcku k poznání svého těla. 
Pomůže objevit ženě, jak vlastně 
její tělo při vypuzování funguje 
a jaké pocity se budou v závě-
rečné fázi porodu objevovat.“

Prim. MUDr. RADeK POLÁČeK
primář v Porodnici Rakovník 
„S Aniballem máme v porodnici 
skvělé zkušenosti. Porodní po-
ranění jsou menší nebo žádná 
a mám pocit, že druhá porodní 

doba je rychlejší a více fyziologická, maminka-
mi daleko lépe snášena. Je potřeba poctivě, 
ale nenásilně před porodem trénovat, aby ne-
došlo k poraněním. Pomůcky typu Aniball jsou 
velkou pomocí. Výhodu vidím i do budoucího 
života ženy – nedochází k hlubokým poraněním 
svalů a při poporodní rehabilitaci nemusí mít 
žena v pokročilém věku únik moči.“
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