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Inzerce

Zkušenost pacienta

Milan Najman, 54 let
„Po dlouhé a nelehké úvaze jsem se odhodlal k operativnímu 
odstranění chrápání. Operace proběhla za lokálního umrtvení a přesně tak, 
jak sliboval lékař. Přes určitý strach proběhl celý zákrok absolutně bezbolestně. Bohu-
žel spokojenost s bezbolestným stavem trvala asi dvě až tři hodiny a pak nastalo hotové peklo. 
Nevím, zda jsem takový bolestín, ale najednou jsem nebyl schopen polknout ani slinu. Bylo to, jako 
kdybych polykal ježka bodlinami napřed. Nemohl jsem se ani napít čaje, ani spát, každé polknutí mě 
budilo. Stále jsem ale věřil, že stav se musí každou hodinou zlepšit.
Vydržel jsem dva dny a navštívil ošetřujícího lékaře se strachem, že se něco muselo pokazit, když to tak 
příšerně bolí. Lékař byl ale s vývojem spokojen a nabídl mi prášky proti bolesti. Ty ale nepomohly.
Další den jsem se sešel s kamarádem, který mě přesvědčil, abych zkusil přípravek Wobenzym, který 
prý je po operaci ideální. Sice jsem nevěřil, protože polykat prášky není můj styl, ale mně fakt bylo 
příšerně. Prášky na bolest od doktora nepomohly, a protože jsem absolutně nic nemohl jíst, tak jsem 
za těch pár dnů zhubl pár kilo (ovšem tuto dietu nedoporučuji). Řekl jsem si tedy, že snad tím nic 
nepokazím. Bral jsem 10 tablet Wobenzymu ráno a 10 večer nalačno a bolestivě zapíjel vodou.
Bude to asi znít nevěrohodně, ale za pouhé dva dny jsem se opět mohl najíst jako normální člověk. 
Netvrdím, že absolutně bez bolesti, ale proti minulým dnům to šlo. Během 4 dnů jsem byl bez 
problémů.
Docela mě dostalo, když mi pak kamarád řekl, že kdybych nečekal a bral Wobenzym hned po ope-
raci, tak bych ten problém měl podstatně kratší dobu. A tomu už teď věřím.“

Kdy začít Wobenzym užívat?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.

Jaké balení koupit?Jaké balení koupit?
Ke zhojení rány po lehčích a středně těžkých operacích za pomoci Wobenzymu zpravidla stačí za-
koupit středně velké balení po 200 dražé. Po závažnějších zákrocích je vhodné velké balení po 800 
dražé pro dlouhodobější užívání. Wobenzym je nutné užívat nalačno v dostatečném odstupu od 
jídla – to znamená alespoň ½ hodiny před jídlem a nejméně 2 hodiny po posledním předcháze-
jícím jídle. Nerozkousané tablety je třeba vydatně zapít 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). 
Nesprávné užívání snižuje účinek léku!

ČEKÁ VÁS OPERACE?ČEKÁ VÁS OPERACE?
Wobenzym® může pomoci i VámWobenzym® může pomoci i Vám

Urychluje hojení,Urychluje hojení,
zkracuje dobu léčby.zkracuje dobu léčby.
Zeptejte se lékaře.Zeptejte se lékaře.
více na www.wobenzym.czvíce na www.wobenzym.cz
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WOBENZYM MŮŽE POMOCI I VÁMWOBENZYM MŮŽE POMOCI I VÁM

Účinná pomoc po operacíchÚčinná pomoc po operacích
Na každý chirurgický zákrok včetně některých výkonů při porodu, jako je např. „nastřižení hráze“, 
organizmus reaguje zánětem, otokem a bolestí. Významným pomocníkem při hojení po operacích 
je enzymovový lék Wobenzym. Zkracuje dobu hojení, omezuje vznik otoků a urychluje jejich vstře-
bávání, zmírňuje bolest a posiluje oslabenou imunitu. Enzymy, které Wobenzym obsahuje, také 
snižují výskyt pooperačních komplikací, jako je hnisání rány apod. A co je především pro ženy také 
důležité – pomáhají zajistit tvorbu menší jizvy.

Do srovnávací studie v ČR bylo zařazeno 112 pacientek po operativním odstranění dělohy léčených 
Wobenzymem a 131 pacientek po stejné operaci bez Wobenzymu. Ve skupině pacientek léčených 
Wobenzymem došlo ke statisticky významným změnám v hlavních ukazatelích zánětu – CRP, leu-
kocyty – ve prospěch rychlejšího utlumení zánětu a k lepšímu hojení. Pacientky s Wobenzymem se 
cítily lépe a zaznamenaly rychlejší ústup bolesti. Studie tak potvrdila, že podpůrná léčba Woben-
zymem napomáhá k lepšímu a rychlejšímu hojení také po větších gynekologických operacích.

VÍTE, JAK PROBÍHÁ HOJENÍ PO OPERACÍCH?VÍTE, JAK PROBÍHÁ HOJENÍ PO OPERACÍCH?
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 poúra-
zové ráně dochází zpravidla náhodou, zatímco rána po operaci vzniká nezbytným zásahem lékaře 
do organizmu ve snaze pomoci pacientovi. 

Každá operace je vědomým poraněnímKaždá 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 ohra-
ničení, vyčištění a napravení škody. Rozhodující úlohu přitom hraje zánět..

Zánět je přirozenou reakcí organizmu 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?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. ranky po vytržení zubu u zubaře. Navíc se každý z nás hojí jinak. K po-
ruchám 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!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 ranEnzymy 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 nejú-
čelněji 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 prostřednic-
tvím léků systémové enzymoterapie. Nejznámějším z nich je Wobenzym, který si lidé ve světě ku-
pují už přes čtyřicet let.
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Potvrzeno klinickými studiemi Potvrzeno klinickými studiemi 
Pomoc Wobenzymu v pooperační léčbě potvrdila 
řada klinických studií. V dvojitě zaslepené studii 
v Německu, provedené podle náročných požadav-
ků moderní medicíny s 80 pacienty, byl u osob po 
operaci menisku léčených Wobenzymem zazname-
nán rychlejší ústup pooperačního otoku a bolesti 
a zlepšení hybnosti kolenního kloubu než u kont-
rolní skupiny. V jiné studii, do které bylo zahrnuto 
89 pacientů po operaci zlomenin, byli ti, kteří uží-
vali Wobenzym, propuštěni z nemocnice v průmě-
ru o týden dříve (po 17,7 dnech) než pacienti bez 
Wobenzymu (po 24,1 dnech).

Intenzita zánětu se měří úrovní prozánětli-

vého ukazatele CRP (C-reaktivního protei-

nu). Graf ukazuje, že zánět je při podpůrné 

léčbě Wobenzymem v prvním týdnu po 

operaci menší.
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