Inzerce

KDE JEŠTĚ WOBENZYM MŮŽE POMOCI
PŘI GYNEKOLOGICKÝCH PROBLÉMECH?

• gynekologické záněty, chlamydiové infekce
Chlamydiové infekce a bakteriální gynekologické záněty se zásadně léčí antibiotiky. Enzymy obsažené ve Wobenzymu při současném podávání s antibiotiky zlepšují jejich průnik do zánětem zasažených
tkání, a tím zvyšují účinnost léčby. Wobenzym také zlepšuje imunitu narušenou onemocněním, a tak
výrazně snižuje riziko opakování gynekologických zánětů a chlamydiových infekcí a jejich přechodu
do chronického stavu.
Dávkování: 3x5 (nebo 2x8) dražé Wobenzymu denně po dobu 2 týdnů. V počáteční fázi užívat spolu
s antibiotiky a pokračovat i po skončení antibiotické léčby.

TRÁPÍ VÁS OTOKY?
VÍTE JAK URYCHLIT HOJENÍ?

• opakované vaginální mykózy
Z výsledků projektu provedeného v ČR vyplývá, že lék Wobenzym výrazně snižuje počet opakovaných vaginálních mykóz. 62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu onemocněly mykózami
4krát až 9krát za rok, dostávalo Wobenzym. V následujícím roce došlo u všech k výraznému zlepšení
– počet mykóz poklesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neměly mykózy ani jednou.
Dávkování: 2x8 dražé Wobenzymu denně po dobu 10 týdnů. Wobenzym sice neléčí samotné mykózy,
ale pomáhá řešit problém jejich opakování.

Wobenzym®
může pomoci
i Vám

• fibrocystická mastopatie
Při tomto chronickém onemocnění prsu s tvorbou cyst a vaziva, které trápí řadu žen, Wobenzym zmírňuje bolestivost a přináší výraznou úlevu.
Dávkování: 2x10 dražé denně, užívat nejméně po dobu 6 týdnů. Léčbu zahájit až po vyšetření lékařem!

• lymfatické otoky (lymfedémy)
Wobenzym zlepšuje průchodnost lymfatických cév, urychluje vstřebávání lymfatického otoku. Nejvíce se
osvědčuje komplexní léčba Wobenzymem v kombinaci s různými fyzioterapeutickými postupy (bandážování, manuální nebo přístrojová lymfodrenáž, speciální cvičení). Účinek Wobenzymu je největší, jestliže je
léčba zahájena už v latentním (skrytém) stadiu lymfedému, kdy je onemocnění teprve na počátku.
Dávkování: Zahájení léčby 2x10 nebo 3x7 dražé denně, později snižovat až na 3x3 dražé. Úvodní dávku užívat minimálně 4-5 týdnů, dále dle výsledků léčby a doporučení lékaře.
Způsob užívání
Wobenzym užívat nalačno, nikdy s jídlem, nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle
a alespoň ½ hodiny před dalším jídlem. Nerozkousané tablety vydatně zapít nejméně 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání léku snižuje jeho vstřebávání a tím i účinek!
více na www.wobenzym.cz

Urychluje vstřebávání
otoků a hojení ran.
Pomáhá zajistit tvorbu
menší jizvy.

konzultace na tel.: 267 750 003

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Při těhotenství a v průběhu kojení vždy konzultujte užívání Wobenzymu s lékařem.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Při těhotenství a v průběhu kojení konzultujte s lékařem!
Telefonické konzultace na tel.: 267750003
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz

VÍTE, JAK PROBÍHÁ HOJENÍ PO OPERACÍCH?

WOBENZYM MŮŽE POMOCI I VÁM

To, co pacienta po operaci nejvíce trápí, jsou otok, zánět a bolest.
Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné činnosti v domácnosti, na zahrádce, na pracovišti nebo
při sportu? V podstatě stejná rána doprovází také každou operaci. Rozdíl je jen v tom, že k poúrazové ráně dochází zpravidla náhodou, zatímco rána po operaci vzniká nezbytným zásahem lékaře
do organizmu ve snaze pomoci pacientovi.

Každá operace je vědomým poraněním
Z tohoto pohledu je každá operace úmyslně provedeným poraněním za účelem nápravy vzniklého
problému. Způsobí ránu, poškodí tkáň, zničí některé cévy a vyburcuje náš imunitní systém k ohraničení, vyčištění a napravení škody. Rozhodující úlohu přitom hraje zánět.

Zánět je přirozenou reakcí organizmu
Zánět sám o sobě není nic špatného, naopak, patří k základním nástrojům naší imunity. Jeho cílem
je obrana proti škodlivinám, které pronikly do rány, a také obnova poškozených tkání. Podílejí se
na něm faktory zajišťující srážení krve, cévní a lymfatický systém a nejrůznější složky imunity.
Ideální je, když se poškození a jeho následky zvládnou co nejrychleji, když zánět proběhne jako
akutní reakce a bez následků odezní.

Proč se někomu rány hojí déle?
Rychlost hojení do značné míry závisí na rozsahu samotné rány – déle bude trvat zhojení výměny kyčelního kloubu než např. rány po vytržení zubu u zubaře. Navíc se každý z nás hojí jinak. K poruchám
hojení přispívají cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná
funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem. Zvlášť intenzivně
trápí tento problém nemocné cukrovkou, nevyhýbá se ale ani mladším lidem v produktivním věku.

Pozor na možné komplikace!
Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny, které mohou zpomalovat
hojení a jsou také jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací rány bývají různé infekce, které se
do ní mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Pro
výsledný kosmetický efekt operace by měla být pooperační jizva co možná nejmenší. To je velmi
důležité především u plastických, ale i u gynekologických operací.

Enzymy pomáhají při hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím
bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak, aby proběhl co nejúčelněji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke kterým patří také operační zákroky, tyto
tělu vlastní enzymy už nestačí. Je proto vhodné je podpořit dodáním enzymů zvenčí prostřednictvím léků systémové enzymoterapie. Nejznámějším z nich je Wobenzym, který si lidé ve světě kupují už přes čtyřicet let.

Účinná pomoc po gynekologických operacích
Na každý chirurgický zákrok včetně některých výkonů při porodu, jako je např. „nastřižení hráze“, organizmus reaguje zánětem, otokem
a bolestí. Není výjimkou, že žena se po porodu kvůli otoku a bolesti nemůže ani
posadit. Významným pomocníkem při hojení po operacích jsou enzymové léky, z nichž
nejznámější je Wobenzym. Omezují vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání, zmírňují bolest
a zkracují dobu hojení. Enzymy také snižují výskyt pooperačních komplikací. A co je pro ženy také
důležité – pomáhají zajistit tvorbu menší jizvy.

Potvrzeno klinickými studiemi
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v prvním pooperačním týdnu
Ve skupině pacientek léčených Wobenzymem došlo ke statisticky významným změnám v hlavních
ukazatelích zánětu – CRP, leukocyty – ve prospěch rychlejšího utlumení zánětu a lepšího hojení.
Pacientky s Wobenzymem se cítily lépe a zaznamenaly rychlejší ústup bolesti. Studie tak potvrdila, že podpůrná léčba Wobenzymem napomáhá k lepšímu a rychlejšímu hojení také po větších
gynekologických operacích.

Kdy začít Wobenzym užívat?
Nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li podpůrnou léčbu Wobenzymem co nejdříve po operaci,
samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Ze začátku se podává vyšší dávka 3x7
až 3x10 dražé Wobenzymu denně, která se postupně podle odezvy léčby a hojení rány snižuje na
3x5, minimálně na 3x3 dražé denně. Celkovou denní dávku je přitom možné rozdělit na dvě části,
které se pak užívají ráno a večer. Příklad: místo 3x7 dražé denně lze užívat 2x10 dražé za den.
Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o pooperační ránu.

