
Co je BPH?
Benigní hyperplazie prostaty (BPH) je 
označení pro zvětšení prostatické žlázy, které 
postihuje asi 50% šedesátiletých mužů a až 
95% mužů ve věku 85 let.1 Zvětšená prostata 
může tlačit na močovou trubici, a tím průtok 
moči z močového měchýře snižovat až zcela 
zastavit.

Mezi příznaky BPH patří:
•	 Časté močení
•	 Nestejnoměrný proud
•	 Urgence
•	 Slabý proud
•	 Namáhavé močení
•	 Noční vstávání na záchod

Léčba BPH
Nechcete podstupovat operaci a zároveň 
byste se rád vyhnul polykání léků? Variantou 
může být léčba vodní párou, která u mužů 
se zvětšenou prostatou vede ke zmírnění 
příznaků BPH – a to bez vedlejších účinků 
způsobovaných medikamentózní léčbou.

Zeptejte se svého lékaře, která 
metoda léčby BPH je pro Vás  
ta nejvhodnější.

*V závislosti na konkrétním zdravotním stavu.
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Léčba vodní párou

Co je BPH?
Benigní hyperplazie prostaty (BPH) je 
označení pro zvětšení prostatické žlázy, které 
postihuje asi 50% šedesátiletých mužů a až 
95% mužů ve věku 85 let.1 Zvětšená prostata 
může tlačit na močovou trubici, a tím snižovat 
nebo zcela zastavit průtok moči z močového 
měchýře.

Mezi příznaky BPH patří:
•	 Časté močení
•	 Nestejnoměrný proud moči
•	 Urgence na močení
•	 Slabý proud moči
•	 Obtížné močení
•	 Opakované noční návštěvy toalety

Léčba BPH
Nechcete podstupovat tradiční operaci? Rád 
byste  se vyhnul polykání léků? Variantou 
může být léčba vodní párou, která u mužů 
se zvětšenou prostatou vede ke zmírnění 
příznaků BPH – a to bez vedlejších účinků 
způsobovaných medikamentózní léčbou.



90% 
mužů ve věkové skupině  
50-85 let má zvětšenou  
prostatu, která může vyvolat 
potíže. 1

24 milionů
mužů v Evropě již potížemi 
spojenými s BPH trpí. 1

Poznejte rozdíl
Léčba vodní párou využívá přirozenou 
energii vodní páry. Klinické studie 
potvrzují pozitivní bezpečnostní profil 
i skutečnou úlevu od příznaků spojených 
s BPH.2

Jedna aplikace trvá devět vteřin. Po 
tu dobu vodní pára prostupuje do 
ohraničeného prostoru prostatické 
tkáně, kde následně kondenzuje 
na buňkách a mění skupenství zpět 
na kapalné. Energie uvolněná při 
kondenzaci je dost silná, aby zasažené 
buňky usmrtila.

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.

Většina pacientů pociťuje úlevu již  
do dvou týdnů.* Maximálního zlepšení 
je obvykle dosahováno v horizontu tří 
měsíců. Zkušenosti pacientů se však 
mohou v tomto ohledu lišit.
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Počet aplikací vodní páry se odvíjí od velikosti prosta-
ty. Všechny aplikace jsou prováděny během jedno-
ho výkonu na zákrokovém nebo operačním sále. 
Obrázky výše ilustrují, jak léčba probíhá. Nejedná se 
o prezentaci konkrétních výsledků léčby.


