
behandla 
BPH

Om du är en av miljontals män 

som är missnöjd med nuvarande 

behandlingsalternativ för BPH,  

till exempel läkemedel eller kirurgi,  

är Rezūm-behandling med vattenånga 

 ett säkert och effektivt nytt alternativ  

för att omvandla din upplevelse  

av BPH-behandling.

vad är 
BPH?

Benign 
prostatahyperplasi 

(BPH)

 är en förstoring av prostatakörteln,  

som påverkar ca 50 % av män i åldrarna 

51 och 60 år, och upp till 90 %  

av män över 80 år.1

Denna förstoring kan komprimera 

urinröret, minska flödet av urin från 

blåsan, och ibland blockera den helt.

Symptomen av BPH inkluderar:

 • Urineringsfrekvens

 • Oregelbundet flöde

 • Trängning

 • Svag stråle

 • Krystning

 •  Gå upp på natten för att urinera

ett enkelt  
mål

Vårt företag är byggt på respekt, 

passion och motivation. Min far dog av 

prostatacancer 1995. Jag är personligen 

och passionerat engagerad i att 

 hitta effektiva behandlingar för  

alla prostatarelaterade sjukdomar. 

Rezūm-systemet utformades för att 

hedra och fira min fars minne.

Michael Hoey
Co-Founder & Chief Technology Officer

Rezūm-ingreppet ordineras av din läkare. Tala med din läkare 
för att se om det är rätt för dig. Din läkare bör diskutera alla 
potentiella fördelar och begränsningar med dig. Även om många 
patienter har haft nytta av Rezūm-ingreppet, kan resultaten 
variera. Ytterligare information om fördelarna och riskerna med 
Rezūm-ingreppet finns på www.rezum.com.
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den nya 
vågen 
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behandling
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1 Barry M, Roehrborn C. Management of benign prostatic  
 hyperplasia. Annu Rev Med. 1997;48:177-89.



Inom några dagar kommer du att 

kunna återuppta normala aktiviteter 

och kommer att uppleva en märkbar 

symptomförbättring inom så snart som 

två veckor.2

SE SKILLNADEN

Rezūm använder den naturliga 

energin som lagras i vattenånga. Det 

är en säker och effektiv behandling2 

som är tillgänglig för att lindra 

symptom som förknippas med benign 

prostatahyperplasi, eller BPH. 

Under var 9:e sekunds behandling 

frigörs steril vattenånga genom den 

prostatavävnad som inriktas. När 

ångan återgår till vatten, frigörs all 

den lagrade energin, vilket gör att 

cellerna dör. 

Över tiden avlägsnar kroppens 

naturliga läkningsprocess de döda 

cellerna, och krymper prostatan. 

När den extra vävnaden avlägsnats 

öppnas urinröret, vilket minskar  

BPH-symptomen. 

De flesta patienter börjar uppleva 

symptomlindring inom så snart 

som två veckor, och maximal nytta 

kommer inträffar inom tre månader.

2 Roehrborn CG, Gange SN, Gittelman MC, et al. Convective  
 thermal therapy: Durable 2-year results of randomized  
 controlled and prospective crossover studies for treatment of  
 lower urinary tract symptoms due to benign prostatic  
 hyperplasia. J Urol. 2017 Jun;197(6):1507-16.

Fråga din läkare 
om Rezūm är 
rätt för dig.

3 enkla steg
1. INNAN DITT INGREPP 

•  Din läkare kan stoppa antikoagulantia eller 
blodförtunnande medel ett par dagar till en  
vecka före ditt ingrepp.

• Antibiotika kan förskrivas.

•  Din läkare kommer att diskutera eventuella 
smärtstillande medel som kommer att användas.

2. DAGEN FÖR INGREPPET  

•  Den faktiska proceduren tar bara några minuter; 
men planera att spendera ca en halv dag för  
hela besöket.

•  Du får smärtlindrande medel, som ordinerats  
av din läkare för ingreppet.

•  Planerar att ha en chaufför för besöket såvida 
inte din läkare säger att du kan köra hem själv.

3. ÅTERUPPTA DITT LIV  

•  Efter proceduren ska du fortsätta att orala 
antibiotika i 3 till 5 dagar, enligt vad din läkare 
förskrivit.

•  Din läkare kan rekommendera en kateter i 
några dagar för att underlätta urinering under 
läkningen.

•  Undvik aktiviteter som kan irritera din 
prostata. Rådfråga din läkare för specifika 
rekommendationer. 

• Om du upplever obehag:

  - Ta ett svagt smärtlindrande medel, enligt  
   vad som rekommenderas av din läkare.

  -  Pröva med ett varmt bad eller att sitta  
på en varm-vattenflaska.

  - Överväg att tillfälligt utesluta koffein,  
   choklad och alkohol från din kost.

Ytterligare information finns på www.rezum.com

Antalet behandlingar med vattenånga varierar, 
beroende på storleken på prostatan. Ingreppet 
sker under ett besök och inkluderar vanligtvis 
mellan 2 och 8 behandlingar med ånga. 
Dessutom är bilderna ovan avsedda att visa 
hur ingreppet fungerar, inte att ge en exakt 
representation av patientresultat.
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