Ένα βήμα μπροστά
στον τομέα της

Ουρολογίας

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Laser προστατεκτομή

Tα πλεονεκτήματα της θεραπείας

με το τελευταίας γενιάς

με το
είναι:

Ένα βήμα μπροστά
στον τομέα της

Ημερήσια νοσηλεία
Ολιγόωρος ή καθόλου
καθετηριασμός
ουροδόχου κύστεως
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Αναίμακτη και
ασφαλής μέθοδος
Ανώδυνη μέθοδος
Δεν επηρεάζει τη
στυτική λειτουργία
Ταχεία
αποκατάσταση
της ούρησης
(εντός 24
ωρών)
Άμεση επιστροφή στις
καθημερινές δραστηριότητες
και στην εργασία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
Καλοήθης Υπερτροφία
του Προστάτη
Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας
στο ουρογεννητικό σύστημα του άνδρα
που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την
ουροδόχο κύστη, έχει σχήμα κάστανου
και η λειτουργία του είναι η παραγωγή
υγρού που βοηθά στην κινητικότητα
του σπέρματος κατά τη διάρκεια της
εκσπερμάτισης.
Η Καλοήθης Υπερτροφία του Προστάτη
είναι μια καλοήθης αύξηση του μεγέθους
του προστάτη. Πρόκειται για μία πολύ
συχνή κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε
άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω.

ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ

Συμπτώματα
Τα κύρια συμπτώματα από τα οποία
μπορεί να υποφέρει ένας άνδρας με
υπερτροφία προστάτη είναι:
Συχνουρία, ιδιαίτερα τη νύχτα
(νυκτουρία)
Αδύναμη ροή των ούρων
Επείγουσα ανάγκη για ούρηση
(επιτακτικότητα)
Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
και καθυστέρηση της ούρησης
Αδυναμία για την πλήρη κένωση της
ουροδόχου κύστης
Πίεση ή προσπάθεια για ούρηση
Αίσθημα πόνου ή καύσου κατά τη
διάρκεια της ούρησης
Ακράτεια ούρων ως αποτέλεσμα
κατακράτησης (από υπερπλήρωση)
Αιματουρία (πρόσμιξη αίματος και
ούρων)

Θεραπεία με το τελευταίας
γενιάς Green light XPS laser
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΟYΡΟΔΟΧΟΥ
ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η προστατεκτομή με το Green light
laser έχει καθιερωθεί τα τελευταία 10
χρόνια στην Ελλάδα και Παγκοσμίως
υπερβαίνοντας τους 500.000 ασθενείς
με απόλυτη επιτυχία. Σε σχέση με
άλλες τεχνικές συνδυάζει τα καλύτερα
αποτελέσματα με τις λιγότερες
παρενέργειες.
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Πλεονεκτήματα του
νέου συστήματος
Το τελευταίας γενιάς σύστημα Green
light XPS laser, το νέο απόκτημα
του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών, είναι ότι πιο
σύγχρονο υπάρχει στη laser
προστατεκτομή.
Η τεχνολογία του νέου
συστήματος δίνει
τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ακόμη
και πολύ μεγάλοι σε μέγεθος προστάτες
στο μικρότερο δυνατό εγχειρητικό χρόνο.
Επιπλέον το νέο σύστημα
διαθέτει εξελιγμένα
χαρακτηριστικά ασφαλείας
που βοηθούν στη διενέργεια
μιας πρακτικά αναίμακτης
επέμβασης, ακόμη και σε
δύσκολες περιπτώσεις, όπως
στους ασθενείς υψηλού
εγχειρητικού κινδύνου (πχ.
υπό αντιπηκτική αγωγή,
ασθενείς με βηματοδότη,
καθώς και σε υπερήλικες
με πολλαπλά προβλήματα
υγείας).
Σε αντίθεση με άλλες τεχνικές που
απαιτούν καθετηριασμό και παραμονή στο
Νοσοκομείο, ο ασθενής αποχωρεί την ίδια
ημέρα ή την επομένη χωρίς ουροκαθετήρα.

