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ONEMOCNĚNÍ KONEČNÍKU…

BARRONOVA LIGACE HEMOROIDŮ

V našem moderně vybaveném centru se specializujeme na léčbu hemoroidů. Patříme k nejlépe
vybaveným pracovištím. Našemu zákroku vždy
předchází vyšetření pacienta, anamnesa, rozbor jeho obtíží. Po vyšetření sigmoideoskopem
f. Pentax určíme rozsah, velikost hemoroidů
a přítomnost prolapsu a dle nálezu doporučíme
optimální metodu léčby.
Na rozdíl od operace, která je spojena s hospitalizací, nepříjemnými stavy po narkóze, pracovní
neschopností jsou tyto metody ambulantní,
velmi dobře snášené s minimální bolestivostí.
Pacienta sledujeme v pravidelných intervalech
a dle reakce výkony případně opakujeme s cílem
odstranit tyto choulostivé obtíže.

Pomocí podtlaku je nasán uzel do čepičky přístroje a na bázi uzlu se aplikuje gumový kroužek.
V průběhu ošetření se může aplikovat i několik
kroužků. Ošetření se provádí bez anestezie,
ambulantně. Kroužek zamezí přístupu krve do
hemoroidu a po 5–10 dnech společně odpadnou s vytvořením jizvy a zpevněním uvolněné
sliznice. Dle počtu hemoroidů se výkon může
opakovat za 3–4 týdny v jiné lokalizaci.

OŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM HEMORON.
Při léčbě Hemoronem se aplikuje monofazický
proud o intenzitě 8–16 mA na cévy hemoroidů.
Následně vzniká suchá čistá aseptická nekroza
cév a hemoroidů, atrofie, odloučení tkáně a vyhojení. Elektroléčbu užíváme pouze u vnitřních
hemoroidů.

Výkon je někdy doprovázen 1–2 dny neurčitým
mírně bolestivým tlakem v konečníku. Podáváme
analgetika a ledujeme. V ojedinělých případech
je nutno nasadit antibiotika. Úspěšnost vyléčení je až 80 % a z dlouhodobého hlediska se
jedná o jednu z nejúčinnějších instrumentálních
metod.

KOAGULACE INFRAČERVENÝM
SVĚTLEM
Při ošetření se 1–1,5 vteřiny aplikuje na bazi
hemoroidů infračervené světlo ve 4 až 5 místech. Tepelným efektem světla se dosahuje
uzavření krevního zásobení uzlu a jeho
postupného zajizvení. Při ošetření pociťujete
mírný pálivý tlak v konečníku. Celý zákrok se
může opakovat za 3–4 týdny v jiné lokalizaci.
Za 4 až 10 dní po zákroku se může objevit
mírně krvácení při stolici. Metoda je vhodná
pro drobné, krvácející hemoroidy.
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