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Inzerce

Zkušenost pacienta

Edmund O., Praha
„V posledních pěti letech jsem se podrobil několika stomato-
logickým zákrokům. Nejprve mi byl voperován implantát, při kterém jsem 
Wobenzym ještě neužíval. Pak jsem dostal další dva implantáty, kdy už jsem Woben-
zym bral, a letos v létě mi byla provedena extrakce osmičky rovněž s Wobenzymem. Při prvním 
zákroku bolestivost i otok byly větší. U dalších zákroků, kdy jsem začal brát Wobenzym, všechno 
proběhlo bez jakýchkoli komplikací. Bolestivost klesla na minimum – spravil to jeden prášek proti 
bolesti bezprostředně po zákroku – a druhý den už rána nebolela. Otok byl střední velikosti a asi po 3 
dnech se vstřebal. Subjektivní potíže až do vymizení posledních příznaků nikdy netrvaly déle než 4-5 
dní. Už druhý den se rána začala zacelovat. Znám lidi, kterým takové zahojení trvá 10-14 dní, u mě 
rána byla už třetí den zcela zahojená. Wobenzym jsem začal užívat dva dny před výkonem a pokračo-
val ještě tři dny po zákroku, tedy celkem 5 dní.“ 

Kdy začít Wobenzym užívat?Kdy začít Wobenzym užívat?
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 te-
kutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání léku snižuje jeho vstřebávání a tím i účinek!

Způsob užíváníZpůsob užívání
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!

Jaké balení koupit?Jaké balení koupit?
Ke zhojení rány po obyčejném vytrhnutí zubu postačí nejmenší balení Wobenzymu se 40 table-
tami za necelých 200 Kč. Po závažnějších stomatologických zákrocích je vhodnější středně velké 
balení s 200 tabletami. Co myslíte: vyplatí se Vám tato investice do toho, abyste se co nejrychleji 
zbavili bolestivých otoků a Vy třeba příště vstupovali do ordinace zubního lékaře s o trochu men-
šími obavami?

ČEKÁ VÁS ZÁKROK U ZUBAŘE?ČEKÁ VÁS ZÁKROK U ZUBAŘE?
Wobenzym® může pomoci i VámWobenzym® může pomoci i Vám

Urychluje hojení Urychluje hojení 
a vstřebávání otoků.a vstřebávání otoků.
Zkracuje dobu léčby.Zkracuje dobu léčby.
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Wobenzym pomáhá u těchto stomatologických indikacíWobenzym pomáhá u těchto stomatologických indikací

Jak pomáhá?Jak pomáhá?
 příznivě působní na hojení operačních ran a poranění
 urychluje vstřebávání krevních podlitin a výronů
 zmenšuje otoky a brání jejich vzniku
 omezuje vznik poúrazových a pooperačních komplikací
 snižuje riziko vzniku chronického zánětu
 výrazně zkracuje dobu léčení
 posiluje imunitu při dlouhodobém užívání

Potvrzeno klinickými studiemi Potvrzeno klinickými studiemi 
V klinické studii, která byla provedena v Rakousku ve Vídni, byl pacientům odstraněn neprořezaný 
zub moudrosti v dolní čelisti. 80 pacientů začalo užívat Wobenzym už 2 dny před operačním výko-
nem a pokračovali v užívání do sedmého dne po operaci. Téměř v devadesáti procentech případů 
byla tato podpůrná léčba úspěšná. Už od prvního dne po operaci byly u nich sníženy všechny prů-
vodní komplikace – zduření, hematomy, otoky přestupující na jazyk a horní dýchací cesty, obtíže 
s polykáním. Také laboratorní výsledky potvrdily výrazně rychlejší ústup zánětu ve srovnání s kon-
trolní skupinou pacientů, kteří Wobenzym nedostávali.

Stejně dobré výsledky byly zaznamenány i na pracovištích v dalších zemích včetně České republiky.  
Například v Praze pacienti užívali Wobenzym po chirurgické extrakci zubů moudrosti, resekci koře-
nového hrotu zubu a po nasazení implantátů. U všech pacientů byla zmírněna pooperační bolest, 
zmenšeny otoky a rány se hojily bez komplikací.

To, co pacienta po zákroku nejvíce trápí, jsou otok, zánět a bolest.

Není zánět jako zánětNení zánět jako zánět
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. Zánětem 
proto také reaguje naše tělo téměř na každý stomatologický zákrok. Tento neinfekční (tzv. steril-
ní) zánět je totiž součástí hojivého, opravného procesu, který probíhá po úrazu i operaci. Ideální 
je, když se poškození a jeho následky zvládnou co nejrychleji, když zánět proběhne jako akutní 
reakce a odezní bez následků.

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 už jde o infekční zánět, proti kterému je zpravidla nezbytné nasadit an-
tibiotika. Vedle infekčního zánětu pro naše tělo škodlivý je také zánět chronický, tedy zánět, který 
přetrvává po dlouhou dobu. Nejčastějším chronickým zánětem v dutině ústní je paradentóza.

Enzymy pomáhají při hojení ranEnzymy pomáhají při hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím bíl-
koviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak, aby proběhl co nejúčel-
něji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke kterým patří také operační zákroky včetně 
zákroků stomatologa, je vhodné je podpořit dodáním enzymů zvenčí prostřednictvím léků systé-
mové enzymoterapie. Nejznámějším z nich je Wobenzym.

Účinná pomoc po stomatologických zákrocíchÚčinná pomoc po stomatologických zákrocích
Enzymy ve Wobenzymu usměrňují průběhu zánětu tak, aby proběhl pro naše tělo co nejúčelněji 
a nejrychleji. Zkracují dobu hojení, omezují vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání, zmírňují 
bolest a posilují oslabenou imunitu. Wobenzym také snižuje výskyt pooperačních komplikací, jako 
je hnisání rány apod. U bakteriálních zánětů nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale při současném po-
dávání s antibiotiky podporuje jejich průnik do tkání a zlepšuje tak efekt léčby.

Wobenzym pomáhá už přes čtyřicet letWobenzym pomáhá už přes čtyřicet let
Wobenzym si lidé ve světě kupují k podpůrné léčbě zánětů, otoků a poruch imunity už přes čty-

řicet let. Jen v České republice ho každý rok užívá více než sto tisíc zákazníků, mnozí z nich 
opakovaně. Kdyby si sami neověřili, že jim pomáhá, určitě by se k němu nevraceli. Na 

rozdíl od enzymových doplňků stravy, které jsou na našem trhu, je Wobenzym re-
gistrovaným volně prodejným lékem, k jehož registraci Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv je zapotřebí řada přísně kontrolovaných ex-
perimentálních i klinických studií.

Proč pomáhá? Proč pomáhá? 
 Příznivě ovlivňuje průběh zánětu
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