Mi
az aisBPH?
What
BPH?
ABenign
benignus
prostata
hyperplasya
Prostatic
Hyperplasia
(BPH) vagyis
is an a prosztata
jóindulatú megnagyobbodása a leggyakoribb urológiai megbetegedés. 50 - 79 éves kor közö� a férﬁak
about 50% of men by age 60, and up to
56%-át, 80 - 89 éves kor 1közö� a férﬁak 70%-át, míg
90% of men by age 85.
90 év fele� a férﬁak 90%-át érinthe� az elváltozás. A
betegségre jellemzően a vizeletürítéssel kapcsolatos
of urine from the bladder, and sometimes
nehézségek és irrita�v panaszok hívják fel a ﬁgyelmet
blocking
mint
az: it entirely.
The symptoms of BPH include:
••erőlködésre
induló, szakaszos, gyenge vizeletsugár
Urinary frequency
••gyakori vizelési inger, gyakori éjszakai vizelés
• hirtelen fellépő, parancsoló vizelési inger
Urgency akaratlan vizeletcsepegés
••utócsepegés,
Weakképtelenség
stream
••vizelési
••húgyúti
fertőzések, hólyagkövesség, vesekárosodás1
Straining

• Getting up at night to urinate
A Rezūm™ konvektív vízgőzterápia egy minimál
invazív eljárás a BPH-val összefüggő közepesen súlyos
ésTreating
súlyos alsó BPH
húgyúti tünetek (LUTS) kezelésére.
Olyan páciensek számára nyújt lehetőséget, akik a
panaszok
biztonságos,
hatékony
és tartós
on medication?
Water Vapour
Therapy
is anenyhítésére,
az
életminőség
javítására
törekednek
a szexuális
option designed to reduce BPH symptoms in
funkciók megőrzése mellett. A Rezūm™ Vízgőzterápia
egy alternatív kezelési módszer, amely minimalizálja a
hagyományos műtéti eljárások vagy gyógyszerek
alkalmazása után fellépő mellékhatások kialakulásának lehetőségét.2

Konzultáljon kezelőorvosával, hogy önnek
melyik a legmegfelelőbb kezelési alterna�va.
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*. függ az egyén klinikai állapotától
FIGYELMEZTETÉS: A törvény szerint az eszköz csak orvos számára értékesíthető. Javallatok,
ellenjavallatok, ﬁgyelmeztetések és használa� utasítások az egyes eszközökhöz mellékelt
termékcímkén találhatók. . Minden kép és védjegy a Boston Scien�ﬁc tulajdonát képezi. A
termékismertető tartalma kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, nem minősül orvosi
tanácsadásnak és nem használható orvosi diagnózis felállítására. A Boston Scien�ﬁc
nyomatékosan felhívja ﬁgyelmét, hogy minden az egészségével kapcsolatos kérdésével
forduljon kezelőorvosához

A minimally
Rezūm™
Vízgőzterápia
invasive treatment
for Benign Prostatic
Hyperplasia
(BPH)
Egy minimál invazív
kezelés a
jóindulatú prosztata hiperplázia
tüneteinek enyhítésére

Lássa a különbségeket!
A beavatkozás során, a Rezūm™ rádiófrekvenciás
hullám által generált steril vízgőzt hoz létre, melyet 9
másodperces, ellenőrzö� dózisokban a prosztata
azon régióiba injektálnak, amelyek a BPH-val összefüggő tüneteket okozzák.
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A prosztataszövetbe befecskendeze� vízgőz, gyorsan és egyenletesen eloszlik a sejtközö� térben. A
gőz a szövetekkel érintkezve azonnal lehűl, kondenzálódik és a tárolt hőenergia felszabadul ,denaturálva a sejtmembránt, azonnali sejthalált okoz a prosztata felesleges szövetállományában.2 A beavatkozás
során végbemenő gőzkondenzációs folyamat a kezelési zónában lévő erek gyors elzáródását, így jelentős
vérveszteséggel nem járó kezelési alterna�vát biztosít. Az α-adrenerg receptorok denervációja mérsékli
a kezelt szövet simaizomzatának tónusát lehetővé
téve a vizelet szabad áramlását.3
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Az idő múlásával az elhalt sejteket és sej�örmelékeket a szervezet védekező mechanizmusa egy összehangolt immunválasz keretében felismeri, megsemmisí� és eltávolítja4, enyhítve a BPH obstruk�v és
irrita�v panaszait; a legtöbb beteg esetében 2 héten
belül.5*

Miért a Rezūm™ Vízgőzterápia?

• alkalmazásával elkerülhető a gyógyszeres terápia és így azok mellékhatásai2
• biztonságos, hatékony és tartós alternatívája a hagyományos műtéti kezeléseknek
• megőrzi a szexuális és vizelési funkciókat2
• Az eljárást követően 2 héten belül javulást tapasztal és néhány napon belül
• visszatérhet szokásos tevékenyégeihez5*
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A vízgőzkezelések száma a prosztata méretétől függően változik. A néhány percet igénylő beavatkozás ambulánsan, helyi
érzéstelenítés vagy orális fájdalomcsillapító bevitele melle�
elvégezhető.2
A fenti ábra csak illusztráció, nem a kezelés pontos eredményét hivatott bemutatni.

