
Wat is BPH?
Benigne Prostaathyperplasie (BPH) is een 
vergroting van de prostaatklier die optreedt 
bij 50% van de mannen onder de leeftijd 
van 60 en tot 90% van de mannen onder de 
85.1 Deze vergroting kan druk op de plasbuis 
veroorzaken waardoor de stroom van urine uit 
de blaas wordt belemmerd en soms geheel 
wordt geblokkeerd.

De symptomen van BPH omvatten:

• Urinefrequentie

• Onregelmatige stroom

• Urgentie

• Zwakke stroom

• Moeite met plassen

• ‘s Nachts opstaan om te urineren

De behandeling van BPH
U wilt geen operatie maar ook geen 
medicijnen? Waterdamptherapie is een optie 
voor het verminderen BPH-symptomen — 
zonder de bijwerkingen van BPH-medicatie.

*Afhankelijk van de individuele klinische situatie en genezende reactie.
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90%
van de mannen tussen de 
50 en 85 lijdt aan mogelijk 
problematische BPH¹

24 miljoen
mannen in Europa  
hebben BPH¹ 

Zie het verschil
Waterdamptherapie maakt gebruik 
van de natuurlijke energie die is 
opgeslagen in waterdamp of stoom. 
Klinische onderzoeken tonen een 
positief veiligheidsprofiel met het 
vermogen om symptomen die verband 
houden met BPH te verlichten.2

Tijdens elke behandeling van 9 seconden 
wordt steriele waterdamp ingebracht 
in het te behandelen prostaatweefsel. 
Wanneer de stoom weer in water 
verandert, komt de opgeslagen energie 
vrij, waardoor de cellen afsterven.

Na verloop van tijd worden de 
afgestorven cellen verwijderd door de 
natuurlijke herstelreactie van het lichaam, 
waarbij de prostaat kleiner wordt. 
Doordat extra weefsel is verwijderd kan 
de urinebuis zich openen, waardoor de 
BPH-symptomen afnemen.

De meeste patiënten ervaren al na twee 
weken verlichting van hun symptomen 
en een maximaal resultaat kan binnen 
drie maanden optreden. Reacties van 
patiënten kunnen en zullen variëren.

Het aantal behandelingen met waterdamp 
varieert, afhankelijk van de grootte van de prostaat. 
De procedure wordt tijdens één bezoek uitgevoerd. 
De bovenstaande afbeeldingen zijn bedoeld om te 
laten zien hoe de procedure werkt, maar zijn geen 
exacte weergave van resultaten bij patiënten.
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