
Zbavte sa  
hemoroidov

Navštevujete toaletu 
so strachom z bolesti, 
krvácania, pomaly sa 
pre vás sedenie stáva 
utrpením? Je načase 
vyhľadať odborníka, 
ktorý určí vašu diagnózu 
a navrhne správny 
liečebný postup. do 6 týždnov!ˇ

 

zdravý život

36  Rytmus života

Radí MUDR. JúliUs MURanský, MPH., chirurg, 
klinika jednodňovej chirurgie v Bratislave

Nová metóda liečby

Kráľovské riešenie 
HEMOROIDOV!
Nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie, 

nadváha, tehotenstvo alebo stres sú jasné 
príčiny vzniku hemoroidov, ktoré postihujú 

až troch zo štyroch ľudí. 
Nenechajte sa obmedzovať a vyskúšajte zdravot-
nícku pomôcku Hemostop® Gel Max. Vďaka uni-
kátnemu zloženiu obsahujúcemu kombináciu du-
bovej kôry, boswéllie, aloe vera a ďalších deviatich 

bylín pôsobí už pri prvotných problémoch spoje-
ných so vznikom hemoroidov (svrbenie, štípanie 
a pálenie v konečníku). Hemostop® Gel Max vy-
užíva vo svojom zložení boswélliu preukazujúcu 
okrem iných aj sťahujúce a antioxidačné vlastnosti 
prispievajúce k rýchlej úľave od hemoroidov. Na-
vyše obsahuje Aloe Vera pre upokojenie pokožky 
pri podráždení a svrbení v oblasti konečníka. 

HemoStop® Synbio 90

Teraz v ponuke v lekárňach výhodné balenie 
60 + 30 toboliek aj s obľúbeným produktom HemoStop® GEL MAX ZADARMO

  Vysoký obsah aktívnych látok, unikátne pre tento produkt sú 
obsahované probiotiká – vďaka ním dochádza k čisteniu čriev 
a zabezpečeniu lepšieho vyprázdňovania. Vďaka tomu je ústup 
od hemoroidov rýchlejší.

  Synergické pôsobenie troch skupín účinných zložiek – biofl a-
vonoidový komplex, synbio komplex a antioxidačný komplex, 
pomáha s problémami v oblastiach hrubého čreva a konečníka.
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Podporte svoj spánok s pomocou nového revolučného prípravku, ktorý 
vám ponúka úplne bezpečné a súčasne účinné riešenie.

Prípravok NEOSPAN forte vyniká 
na slovenskom trhu najsilnejším 
a najkomplexnejším zložením 

podporujúcim správnu spánkovú hygie-
nu. Extra silná dávka kozlíka lekárskeho, 
posilnená o účinky pomarančovníkového 
oleja, prispieva k ľahšiemu zaspávaniu 

a obmedzuje predčasné prebúdzanie. 
Aby ste ráno vstávali svieži a oddých-
nutí je jeho zloženie navyše obohatené 
o vitamíny B1, B2, B6, ktoré zabezpečujú 
správnu činnosť nervovej sústavy a hor-
čík, ktorý prispieva ku zníženiu únavy 
a miery vyčerpania.

KONIEC 
bezsenných nocí

ESO V BOJI S BOLESŤOU 
CHRBTA, SVALOV AJ KĹBOV
Trápi vás unavený či stuhnutý chrbát? Nemôžete 
sa hýbať? Chrbát, svaly ani kĺby vás už nemusia 
hnevať! Stavte na účinok Mentholky EXTRA, ktorú 
odporúča aj tenisová jednotka Karolína Plíšková.

Mentholka EXTRA z radu Cannaderm® rýchlo 
a účinne uľaví pri ťažkostiach s unavenými sval-
mi, stuhnutými kĺbmi aj natiahnutých chrbtom. 

Mentholka pomáha všetkým – športovcom, seniorom aj 
osobám trpiacim následkami sedavého alebo fyzicky ná-
ročného zamestnania. Chránená receptúra s konopným 
olejom a extraktom, jedľou sibírskou a zmesou bylín úči-
nne uľaví a zregeneruje pohybový aparát. Chladivý efekt 
obsiahnutého mentolu a gáfru príjemne osvieži unavené 
svaly.

Mentholka EXTRA vás 
dostane späť do hry.
V ponuke vo vašej lekárni 
a na www.cannadermsk.sk

tenisová jednotka

Karolína Plíšková
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1VyhľadáVanie článkoV a  diskusií na  internete na  tému zdra-

Votného problému. „pacienti tu nachádzajú rôzne babské rady a ‘akože‘ 

odborné články s  nerelevantným obsahom, ktoré považujú za  dôveryhodné 

a nevyberú sa k lekárovi, ale snažia sa liečiť sami, čím strácajú čas, vysvetľuje  

mudr.  Július muranský, mph., skúsený chirurg s  viac než 20-ročnou praxou. 

„z  ľudových receptov  je najznámejší kúpeľ v  dubovej kôre s  antiseptickým 

(protizápalovým) účinkom, okrem toho sa z  byliniek používajú aj skorocel 

alebo repík. tieto bylinkové kúpele, obklady a maste, ktoré sú voľnopredajné 

v lekárňach, majú upokojujúci účinok, ale iba na chvíľu, ochorenie nevyliečia 

ani zďaleka,“ varuje odborník.

2samoliečba. „pacienti presviedčajú samých seba, že si vedia pomôcť s utl-

mením zápalu, opuchu či krvácania. áno, môžu si na  chvíľu pomôcť, ale 

ochorenie určite nevyliečia, tam je potrebná intervencia lekára a  predovšet-

kým presná diagnostika,“ vysvetľuje lekár.

3strach z  Vyšetrenia a  následneJ 

liečby resp. bolesti. „to je hlavný dôvod, 

prečo ľudia návštevu proktológa stále odďa-

ľujú, až sa dostanú do vyšších štádií ochorenia 

(poznáme 1 až 4). platí pravidlo, že čím väčší 

nález, tým väčší výkon lekár musí pri liečbe 

použiť, preto je dôležité, aby pacient prišiel čo 

najskôr,“ vysvetľuje mudr muranský.

4prehnaná hygiena. „ak sa v  dom-

nienke, že to pomôže, častejšie umývate 

a  používate na  umývanie intímnych partií 

mydlo, paradoxne si škodíte. „mydlo odstráni 

prirodzené ph (5,5) konečníka, čo spôsobu-

je infekcie okolo konečníka, a to v dôsledku 

premnoženia baktérií či kvasiniek.“

5nosenie neVhodneJ spodneJ bieliz-

ne. skúsený chirurg odporúča: „najvhod-

nejšie je klasické bavlnené, neodporúčajú sa 

umelé materiály ani čipkovaná bielizeň, pre-

tože sa nedá žehliť, resp. dezinfikovať.“

6zlý Výber lekára. mudr.  muranský 

radí: „alfou a  omegou všetkého je na-

vštíviť skúseného špecialistu – proktológa, 

ktorý dôkladne vyšetrí pacienta, určí pres-

nú diagnózu a  na  základe toho odporučí 

najvhodnejšiu liečbu. dôležité je vybrať si 

odborníka, ktorý sa zaoberá komplexnou 

liečbou hemoroidov a  to z  dôvodu širokej 

škály realizovaných výkonov (to, čo je dob-

ré pre jedného pacienta, nemusí byť dobré 

pre druhého, preto neodporúčame vyberať 

si pracoviská/zdravotnícke zariadenia, kde 

sa zaoberajú len 1 metódou liečby).“

Možnosti liečby a novinky
V súčasnosti sa ustupuje od radikálnej chirurgickej 
liečby a  preferujú sa neinvazívne liečebné metódy 
bez použitia skalpela. Aby sa dosiahol lepší výsledný 
efekt liečby, robia sa radšej častejšie a  menšie vý-
kony. Aktuálne sú najpopulárnejšie tieto 3 liečebné 
metódy:  

1. GuMičková Metóda (tzv. Barro-
nova liGatúra) Barronova ligatúra je krátky 
ambulantný zákrok bez potreby akejkoľvek 
anestézie. Jej princípom je aplikácia špeciálneho 
gumového krúžku, ktorý „zaškrtí” prítokové a od-
tokové cievy. Hemoroidy v priebehu niekoľkých 
dní nekrotizujú (odomrú), spontánne sa odlúčia 
a odchádzajú so stolicou. Gumičkovou metódou 
sa tak vytvorí dvojitý efekt – čiastočná redukcia 
tkaniva a malá jazvička, ktorá fixuje zvyšok tkani-
va. Pre lepší výsledok liečby je vhodné postupo-
vať pomalšie a zákrok viackrát opakovať. Pacient 
môže po Barronovej ligatúre vykonávať bežné 
denné aktivity a nevyžaduje sa Pn.

2. liečBa iMpulznýM MonofázickýM 
prúdoM Je vhodná na liečbu vnútorných he-
moroidov v štádiách i. – iii. Princípom je ošetrenie 
hemoroidov impulzným monofázickým prúdom 
z nízkonapäťového zdroja. Po zákroku dochádza 
k zníženiu prietoku v tepnách až o 80 % a násled-
ne k postupnému zániku hemoroidov. Zostá-
vajúci prietok  umožňuje postupnú adaptáciu 
a prestavbu zásobovanej oblasti bez rizika náhle-
ho nedokrvenia a odumretia tkaniva. Efekt liečby 
prichádza hneď po výkone a postupne sa rozvíja 
(dochádza k stiahnutiu hemoroidálného uzlu 
najčastejšie po 3 – 4 týždňoch). Výkon trvá od  

15 do 45 minút a opakuje sa 3- až 4-krát. Po oše-
trení pacient odchádza domov, nie je nutné 
obmedziť pracovnú činnosť, takisto sa nevyžadu-
je ani Pn.

3. laserová operácia heMoroidov 
laserová operácia je v súčasnosti najmodernejšia 
metóda liečby hemoroidov vrátane komplikova-
ných prípadov. Výhodou tohto miniinvazívneho 
zákroku je, že umožňuje veľmi účinne a zároveň 
šetrne odstrániť naraz všetky hemoroidy. V po-
rovnaní s chirurgickým riešením je benefitom 
predovšetkým minimálna bolestivosť po zákroku 
a výrazne skrátený proces hojenia. liečba hemo-
roidov pomocou lasera je vhodná pre všetkých 
(ženy aj mužov), ktorí majú problémy s hemo-
roidmi. laserom je možné preliečiť hemoroidálne 
uzly v štádiách ii. až iV., teda aj pokročilé stavy 
a obnovujúce sa či krvácajúce hemoroidy. Zákrok 
trvá približne 30 minút a v závislosti od želania 
pacienta sa realizuje v lokálnej alebo celkovej 
anestézii. Hemoroidy sa odstránia pomocou ten-
kého laserového lúča. Cievne zväzky sú ošetrené 
laserom, ktorý je uložený pod sliznicou konečníka, 
takže nedochádza k jeho poškodeniu, zjazveniu 
ani zúženiu. Bezprostredne po zákroku zmenšia 
hemoroidálne uzly svoj objem až o 40 % a k úpl-
nému ústupu dochádza do 6 týždňov po zákroku. 
Približne hodinu po zákroku pacient oddychuje 
na lôžku. následne je prepustený do domácej 
starostlivosti. Pacienti so zvýšenou citlivosťou zvy-
čajne užívajú 2 dni po zákroku ľahké analgetiká 
na tlmenie bolesti. Zákrok nevyžaduje dlhodobú 
rekonvalescenciu ani Pn, pacienti sa môžu vrátiť 
do zamestnania už na 2. deň, resp. v priebehu pár 
dní po zákroku.

aké najčastejšie chyby robíme?

 Katarína Olejárová


