Eturauhasen
hyvänlaatuisen
liikakasvun
hoito

yksinkertainen
tavoite
Yrityksemme rakentuu luottamukselle,
intohimolle ja motivaatiolle. Isäni kuoli
eturauhassyöpään vuonna 1995. Minulla
on siis henkilökohtainen kannustin löytää

Jos kuulut niiden miljoonien miesten
joukkoon, jotka ovat tyytymättömiä
nykyisiin eturauhasen hyvänlaatuisen
liikakasvun hoitovaihtoehtoihin (esimerkiksi

tehokkaita hoitomenetelmiä kaikkiin

uusi vaihe
eturauhasen
hyvänlaatuisen
liikakasvun
hoidossa

mikä on
eturauhasen
hyvänlaatuinen
liikakasvu?
Eturauhasen
hyvänlaatuinen
liikakasvu

eturauhassairauksiin. Rezūm-järjestelmä
on kehitetty isäni muiston kunnioittamiseksi
ja vaalimiseksi.

merkitsee sitä, että eturauhanen on

lääkkeet tai leikkaus), ratkaisuna voi olla

suurentunut. Siitä kärsii noin 50 prosenttia

Rezūm-vesihöyryhoito. Se on turvallinen

51–60-vuotiaista miehistä ja jopa

ja tehokas uusi hoitomenetelmä, joka on

90 prosenttia yli 80-vuotiaista miehistä.1

suunniteltu muuttamaan kokemuksesi.
Suurentunut eturauhanen voi painaa
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virtsaputkea ja näin estää virtsan virtauksen.
Se voi myös tukkia virtsarakon kokonaan.
Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun
oireita ovat mm:
• Tihentynyt virtsaamistarve
• Epäsäännöllinen virtsasuihku

www.rezum.com

• Virtsauspakko
• Heikentynyt virtsasuihku

Lääkäri määrää Rezūm-toimenpiteen. Kysy lääkäriltäsi, soveltuuko se
sinulle. Lääkärisi kertoo hyödyistä ja rajoituksista, joita sillä on sinulle.
Vaikka monet potilaat hyötyvät Rezūm-toimenpiteestä, tulokset voivat
vaihdella yksilöllisesti. Katso tarkemmat tiedot Rezūm-järjestelmän
hyödyistä ja riskeistä osoitteesta www.rezum.com.

• Ponnistelun tarve virtsatessa
• Yövirtsaaminen

©2017 NxThera, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Rezūm on NxThera, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki. 3171-001EN Ver. A (09/17)

1

Barry M, Roehrborn C. Management of benign prostatic
hyperplasia. Annu Rev Med. 1997; 48: 177-89.

ENNEN HOITOA

HUOMAA ERO

Rezūm-järjestelmä käyttää vesihöyryyn

VIRTSARAKKO

tai höyryyn varastoitunutta
luonnollista energiaa. Se on turvallinen

ETURAUHANEN
HYPERPLASTINEN
KUDOS

Kysy lääkäriltäsi,
soveltuuko
Rezūm sinulle.

ja tehokas hoitomuoto2 eturauhasen
hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvien

VIRTSAPUTKI

oireiden lievittämiseksi.

HOIDON AIKANA

3 yksinkertaista vaihetta

9 sekuntia kestävän hoidon aikana
steriiliä vesihöyryä vapautuu koko
kohteena olevaan eturauhaskudokseen.

VIRTSARAKKO

Höyryn muuttuessa jälleen vedeksi
varastoitunut energia purkautuu ja

ETURAUHANEN
HYPERPLASTINEN
KUDOS

tappaa soluja.
VIRTSAPUTKI

paranemisvaste poistaa kuolleet solut,

HOIDON JÄLKEEN

VIRTSARAKKO

hyvänlaatuisen liikakasvun oireet

ETURAUHANEN

helpottuvat.
Useimmilla oireet alkavat helpottaa

2

Roehrborn CG, Gange SN, Gittelman MC, et al. Convective
thermal therapy: Durable 2-year results of randomized
controlled and prospective crossover studies for treatment of
lower urinary tract symptoms due to benign prostatic
hyperplasia. J Urol. Kesäkuu 2017; 197(6): 1507-16.

• Toimenpiteen jälkeen käytä suun kautta otettavia
antibiootteja vielä 3–5 päivää, kuten lääkärisi on
määrännyt.

2. TOIMENPIDEPÄIVÄNÄ

Kun ylimääräinen kudos on poistunut,

ilmenee kolmen kuukauden kuluessa.

• Lääkärisi saattaa määrätä keskeyttämään
antikoagulantti- eli verenohennuslääkehoidon
viikko tai muutama päivä ennen
hoitotoimenpidettäsi.

• Lääkärisi kertoo mahdollisesti käytettävistä
kipulääkkeistä.

mikä saa eturauhasen pienenemään.

jopa kahdessa viikossa, ja suurin hyöty

3. JATKA ELÄMÄÄSI

• Lääkäri voi määrätä antibiootteja.

Ajan myötä kehosi luonnollinen

virtsaputki avautuu ja eturauhasen

1. ENNEN HOITOA

• Lääkäri voi suositella katetrin käyttöä muutaman
päivän ajan virtsaamisen helpottamiseksi
toipumisaikana.
• Vältä toimintoja, jotka voivat ärsyttää
eturauhastasi. Kysy lääkäriltäsi tarkemmat
suositukset.

• Varsinainen toimenpide kestää vain joitakin
minuutteja. Varaa koko vastaanottokäynnille
kuitenkin noin puoli päivää.

• Jos tunnet epämukavuutta:

• Saat kipulääkitystä, jonka lääkärisi on määrännyt
toimenpidettä varten.

		 —	Kokeile, auttaako lämmin kylpy tai
kuumavesipullon päällä istuminen.

• Poistu vastaanottokäynniltä saattajan/kuljettajan
kyydissä, ellet lääkärisi mielestä voi ajaa itse.

		 —	Harkitse kahvin, suklaan ja alkoholin
jättämistä tilapäisesti pois ruokavaliostasi.

		 —	Ota mieto kipulääke lääkärisi suosituksen
mukaan.

VIRTSAPUTKI

Vesihöyryhoitojen määrä vaihtelee yksilöllisesti
riippuen eturauhasen koosta. Toimenpide
tehdään yhdellä vastaanottokäynnillä, ja se
sisältää tavallisesti 2–8 vesihöyryhoitoa. Yllä
olevien kuvien tarkoituksena on esittää, kuinka
menetelmä toimii; ei antaa tarkkaa kuvausta
potilaan tuloksista.

Muutaman päivän kuluessa voit jatkaa
elämääsi normaalisti ja havaitset, että
oireet helpottavat huomattavasti jopa
kahdessa viikossa.2

Saat lisätietoa osoitteesta www.rezum.com

