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عالج ببخار الماء

ما هو تضخم البروستاتا الحميد )BPH(؟
تضخم البروستاتا الحميد )BPH( هو عبارة عن تضخم في غدة 

البروستاتا يصيب نسبة %50 من الرجال في سن 60 عاًما، 
ويصيب أكثر من %90 منهم في سن 85 عاًما.1 وقد يؤدي هذا 
التضخم إلى الضغط على مجرى البول، ومن َثم تقليل تدفق البول 

من المثانة وإعاقته بالكامل أحياًنا.
أعراض تضخم البروستاتا الحميد )BPH( تشمل:

تكرار التبول	 
التدفق غير المنتظم للبول	 
إلحاح الحاجة إلى التبول	 
ضعف التدفق	 
الدفع بقوة	 
االستيقاظ لياًل للتبول	 

)BPH( عالج تضخم البروستاتا الحميد
 هل أنت غير مستعد إلجراء جراحة، وكذلك ال ترغب 

في تناول األدوية؟ يعّد العالج ببخار الماء اختياًرا مصمًما لتقليل 
أعراض تضخم البروستاتا الحميد )BPH( في الرجال المصابين 

بالمرض ـــ دون اآلثار الجانبية لألدوية.

*يعتمد ذلك على الحالة السريرية للفرد ومدى استجابته للعالج.
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90%
 من الرجال الذين تتراوح أعمارهم 

 بين 50 عاًما و85 عاًما  
يعانون من حاالت مزعجة من 
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24 مليون
 رجل في أوروبا يعانون 

)BPH(¹ من تضخم البروستاتا الحميد 

المِس الفارق
يستخدم العالج ببخار الماء الطاقة الطبيعية المخزونة 

في بخار الماء. حيث تظهر الدراسات السريرية بيانات 
سالمة إيجابية مع القدرة على تخفيف األعراض 

المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد.2

  يندفع بخار ماء معقم خالل كل جلسة عالج مدتها 
9 ثواٍن ليتخلل نسيج البروستاتا المستهدف. وعندما 

يتحول البخار إلى ماء مرة أخرى، تتحرر كل الطاقة 
المخزونة مسببة موت الخاليا.

وبمرور الوقت، تعمل استجابات التعافي الطبيعية 
للجسم على إزالة الخاليا الميتة، ومن َثم يتضاءل حجم 

البروستاتا. ومع إزالة األنسجة الزائدة، يتسع مجرى البول 
.)BPH( ما يقلل من أعراض تضخم البروستاتا الحميد

يالحظ أغلب المرضى عالمات التعافي من األعراض 
في خالل أسبوعين، ويمكن تحقيق االستفادة القصوى 

خالل ثالثة أشهر. ويمكن الستجابات المرضى أن 
تختلف، وهو الحال بالفعل.

يختلف عدد جلسات العالج ببخار الماء وفق حجم البروستاتا. وتجرى 
العملية في لقاء واحد. تهدف الصور أعاله توضيح كيفية إجراء العملية 

وليس تمثيل النتيجة الدقيقة لحالة المريض.
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