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Obrázky jsou pouze ilustrativní. Nejedná se o prezentaci konkrétních výsledků léčby.

léčba vodní párou

RezūmTM využívá přirozenou energii vodní páry k úlevě od příznaků spojených s benigní hyperplazií prostaty (BPH).
Při jedné aplikaci prostupuje vodní pára do ohraničeného prostoru prostatické tkáně
po dobu devíti vteřin. Následně kondenzuje na buňkách a mění skupenství zpět na
kapalné. Uvolněná energie je natolik silná, že zasažené buňky usmrtí.
Tyto odumřelé buňky tělo časem odstraní zcela přirozenou cestou – hojením. Prostata
se tak zmenší a dojde k uvolnění tlaku na močovou trubici a tím i k ústupu příznaků
BPH.

Proč RezūmTM léčba vodní párou?
•
•
•
•
•
•
•

Už žádné léky s vedlejšími účinky1
Většina pacientů cítí úlevu již dva týdny po zákroku1,*
Jednoduchý ambulantní zákrok bez nutnosti celkové anestezie1,*
Zachování erektilní funkce1
Konec obtíží s močením1
Většina pacientů se vrací k běžnému životu již po několika dnech1,*
Nejedná se o implantát

Zeptejte se svého lékaře, zda je pro Vás RezūmTM léčba vodní
párou vhodná.* Pro více informací navštivte stránky
www.treatmybph.com.
Každá léčba s sebou nese určitá rizika. RezūmTM léčba vodní párou je určena ke zmírnění příznaků a potíží spojených
s benigní hyperplazií prostaty a ke zmenšení objemu prostatické žlázy. Je určena pro pacienty starší 50 let, s prostatou o objemu 30-50cm3. RezūmTM léčba vodní párou je rovněž indikována k léčbě hyperplastické prostaty v oblasti
centrální zóny a/nebo středního laloku. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolestivé močení (dysuria), krev v moči
(hematuria), krev ve spermatu (hematospermia), menší objem ejakulátu, podezření na zánět močových cest, a časté
močení, retence či urgence na močení. O výhodách a úskalích možných léčebných postupů se předem poraďte se
svým lékařem.
*V závislosti na konkrétním zdravotním stavu.
1. McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG.: Rezum water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with
benign prostatic hyperplasia; 4-leté výsledky randomizované kontrolované studie; Urology Gold Journal; duben 2019; 126;
171-179.
Všechny obchodní značky jsou majetkem jejich aktuálních vlastníků.
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OBSAH VYTVOŘILA SPOLEČNOST BOSTON SCIENTIFIC. SPOLEČNOST BOSTON SCIENTIFIC NAPLŇUJE SVÉ
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