Inzercia

KDE EŠTE MÔŽE WOBENZYM POMÔCŤ
PRI GYNEKOLOGICKÝCH PROBLÉMOCH?

• gynekologické zápaly, chlamýdiové infekcie

Chlamýdiové infekcie a bakteriálne gynekologické zápaly sa zásadne liečia antibiotikami. Enzýmy
obsiahnuté vo Wobenzyme, pri súčasnom podávaní s antibiotikami, zlepšujú ich prienik do zápalom
zasiahnutých tkanív a tým zvyšujú účinnosť liečby. Wobenzym tiež zlepšuje imunitu narušenú ochorením, a tak výrazne znižuje riziko opakovania gynekologických zápalov a chlamýdiových infekcií
a ich prechodu do chronického stavu.
Dávkovanie: 3 x 5 (alebo 2 x 8) dražé Wobenzymu denne v období 2 týždňov. V počiatočnej fáze užívať
spolu s antibiotikami a pokračovať i po skončení antibiotickej liečby.

• opakované vaginálne mykózy

Z výsledku projektu, uskutočneného v ČR, vyplýva, že liek Wobenzym výrazne znižuje počet opakovaných vaginálnych mykóz. 62 žien, ktoré aj napriek štandardnej antimykotickej liečbe ochoreli mykózami
4-krát až 9-krát za rok, dostávalo Wobenzym. V nasledujúcom roku došlo u všetkých k výraznému zlepšeniu – počet mykóz poklesol v priemere o 88%. Dve tretiny žien dokonca nemali mykózy ani raz.
Dávkovanie: 2 x 8 dražé Wobenzymu denne počas 10 týždňov. Wobenzym síce nelieči samotné mykózy, ale pomáha riešiť problém ich opakovania.

• fibrocystická mastopatia

TRÁPIA VÁS OPUCHY?
VIETE AKO URÝCHLIŤ HOJENIE?

Wobenzym®
môže pomôcť
i Vám

Pri tomto chronickom ochorení prsníka s tvorbou cýst a väziva, ktoré trápi mnoho žien, Wobenzym
zmierňuje bolestivosť a prináša výraznú úľavu.
Dávkovanie: 2 x 10 dražé denne, užívať najmenej 6 týždňov. Liečbu zahájiť až po vyšetrení lekárom!

• lymfatické opuchy (lymfedémy)

Wobenzym zlepšuje priechodnosť lymfatických ciev, urýchľuje vstrebávanie lymfatického opuchu. Najviac
sa osvedčuje komplexná liečba Wobenzymom v kombinácii s rôznymi fyzioterapeutickými postupmi (bandážovanie, manuálna alebo prístrojová lymfodrenáž, špeciálne cvičenie). Účinok Wobenzymu je najväčší,
pokiaľ sa liečba zaháji už v latentnom (skrytom) štádiu lymfedému, kedy je ešte ochorenie na začiatku.
Dávkovanie: Zahájenie liečby 2 x 10 alebo 3 x 7 dražé denne, neskôr znižovať až na 3 x 3 dražé. Úvodnú
dávku užívať minimálne 4-5 týždňov, ďalej podľa výsledkov liečby a odporúčania lekára.
Spôsob užívania
Wobenzym užívať nalačno, nikdy nie s jedlom, najmenej dve hodiny po poslednom predchádzajúcom
jedle a aspoň 1/2 hodiny pred ďalším jedlom. Nerozhryznuté tablety výdatne zapiť najmenej 200 ml
tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávne užívanie lieku znižuje jeho vstrebávanie a tým i účinok!
		

viac na www.wobenzym.sk

		

Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užívaniu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
Pri tehotenstve a v priebehu dojčenia vždy konzultujte užívanie Wobenzymu s lekárom.
MUCOS PHARMA CZ, s. r. o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, P.O. BOX 19, 971 01 Prievidza 5

		
		

Urýchľuje vstrebávanie
opuchov a hojenie rán.
Pomáha zaistiť tvorbu
menšej jazvy.

konzultácie na tel.: 0911 723 175

viac na www.wobenzym.sk

VIETE AKO PREBIEHA HOJENIE PO OPERÁCIÁCH?

WOBENZYM MÔŽE POMÔCŤ I VÁM

To, čo pacienta po operácii trápi najviac, je opuch, zápal a bolesť.
Kto z nás sa už niekedy neporanil? Pri bežnej činnosti v domácnosti, v záhrade, na pracovisku alebo
pri športe? Rovnaká rana v podstate sprevádza aj každú operáciu. Rozdiel je len v tom, že k poúrazovej rane spravidla dochádza náhodou, zatiaľ čo rana po operácii vzniká nevyhnutným zásahom
lekára do organizmu v snahe pomôcť pacientovi.

Každá operácia je vedomým poranením

Z tohto pohľadu je každá operácia úmyselne vykonaným poranením za účelom nápravy vzniknutého problému. Spôsobí ranu, poškodí tkanivo, zničí niektoré cievy a vyburcuje náš imunitný systém k ohraničeniu, vyčisteniu a napraveniu škody. Rozhodujúcu úlohu pritom hrá zápal.

Zápal je prirodzenou reakciou organizmu

Zápal sám o sebe nie je nič zlé, naopak, patrí k základným nástrojom našej imunity. Jeho cieľom je
obrana proti škodlivinám, ktoré prenikli do rany a tiež obnova poškodených tkanív. Podieľajú sa
na ňom faktory, zaisťujúce zrážanie krvi, cievny a lymfatický systém a najrôznejšie zložky imunity.
Ideálne je, keď sa poškodenie a jeho následky zvládnu čo najrýchlejšie, keď zápal prebehne ako
akútna reakcia a bez následkov odznie.

Prečo sa niekomu rany hoja dlhšie?

Rýchlosť hojenia do značnej miery záleží od rozsahu samotnej rany – dlhšie bude trvať zahojenie
výmeny bedrového kĺbu ako napr. ranky po vytrhnutí zubu u lekára. Navyše, každý z nás sa hojí inak.
K poruchám hojenia prispievajú cievne choroby (ateroskleróza, chronická žilová nedostatočnosť),
ale tiež nedostatočná funkcia lymfatického systému. Rany sa všeobecne horšie hoja s pribúdajúcim
vekom. Obzvlášť intenzívne trápi tento problém chorých na cukrovku, nevyhýba sa ale ani mladším
ľuďom v produktívnom veku.

Pozor na možné komplikácie!

Pooperačné rany obvykle sprevádzajú opuchy, krvné výrony a podliatiny, ktoré môžu spomaľovať
hojenie a sú tiež jednou z príčin bolesti. Závažnou komplikáciou rany bývajú rôzne infekcie, ktoré
sa do nej môžu dostať – potom je väčšinou nevyhnutné nasadiť antibiotiká. Každá rana sa hojí jazvou. Pre výsledný kozmetický efekt operácie by mala byť pooperačná jazva čo možno najmenšia.
To je veľmi dôležité predovšetkým pri plastických, ale aj pri gynekologických operáciách.

Enzýmy pomáhajú pri hojení rán

V procese hojenia rán patrí nezastupiteľné miesto proteolytickým enzýmom (enzýmom štiepiacim
bielkoviny), ktoré má každý z nás vo svojom tele. Usmerňujú priebeh zápalu tak, aby prebehol
čo najúčelnejšie a najrýchlejšie. V niektorých stresových situáciách, ku ktorým patria aj operačné
zákroky, tieto telu vlastné enzýmy už nestačia. Preto je vhodné ich podporiť dodaním enzýmov
zvonka prostredníctvom liekov systémovej enzýmoterapie. Najznámejším z nich je Wobenzym,
ktorý si ľudia vo svete kupujú už viac ako štyridsať rokov.

Účinná pomoc po gynekologických operáciách

Na každý chirurgický zákrok vrátane niektorých výkonov pri
pôrode, ako je napr. „nastrihnutie hrádze“, organizmus reaguje zápalom,
opuchom a bolesťou. Nie je výnimkou, že sa žena po pôrode nemôže kvôli opuchu
a bolesti ani posadiť. Významným pomocníkom pri hojení po operáciách sú enzýmové
lieky, z ktorých najznámejší je Wobenzym. Obmedzujú vznik opuchov a urýchľujú ich vstrebávanie, zmierňujú bolesť a skracujú čas hojenia. Enzýmy taktiež znižujú výskyt pooperačných komplikácií. A čo je pre ženy takisto dôležité – pomáhajú zaistiť tvorbu menšej jazvy.
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kontrolná skupina
Porovnávané boli jednak laboratórne
Wobenzym
ukazovatele akútneho zápalu a hojeVývoj protizápalového ukazovateľa CRP (C - reaktívneho pronia, jednak subjektívne hodnoty bolesteínu) v prvom pooperačnom týždni
ti jednotlivých pacientok.
V skupine pacientok liečených Wobenzymom došlo k štatisticky významným zmenám v hlavných
ukazovateľoch zápalu – CRP, leukocyty – v prospech rýchlejšieho utlmenia zápalu a lepšieho hojenia. Pacientky s Wobenzymom sa cítili lepšie a zaznamenali rýchlejší ústup bolesti. Štúdia tak
potvrdila, že podporná liečba Wobenzymom napomáha k lepšiemu a rýchlejšiemu hojeniu aj po
väčších gynekologických operáciách.

Kedy začať Wobenzym užívať?

Najlepší účinok dosiahneme, ak zahájime podpornú liečbu Wobenzymom čo najskôr po operácii,
samozrejme po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Zo začiatku sa podáva vyššia
dávka 3 x 7 až 3 x 10 dražé Wobenzymu denne, ktorá sa postupne podľa odozvy liečby a hojenia
rany znižuje na 3 x 5, maximálne na 3 x 3 dražé denne. Celkovú dennú dávku je pritom možné
rozdeliť na dve časti, ktoré sa potom užívajú ráno a večer. Príklad: namiesto 3 x 7 dražé denne
možno užívať 2 x 10 dražé za deň. Liečba Wobenzymom je vždy súčasťou celkovej starostlivosti
o pooperačnú ranu.

