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Szpital Żagiel Med oferuje nowy
sposób leczenia artrozy
data dodania: 13.03.2013

Z myślą o pacjentach
cierpiących na chorobę
zwyrodnieniową stawów,
Szpital Żagiel Med
wprowadził innowacyjną
metodę leczenia artrozy. To
pierwsza placówka w
Lublinie, oraz druga w
województwie lubelskim, która oferuje ten nowoczesny
sposób leczenia.

Artroza to nie tylko mechaniczne zużycie chrząstek, to z łożona
choroba, która dotyka głownie stawów kolanowych, łokciowych,
kręgosłupa czy nadgarstków. Głównymi objawami tej jest m.in.,
obrzęk stawów, ograniczenie ruchomości, a także nasilający się ból
podczas wysiłku i ćwiczeń fizycznych, który doskwiera nawet
podczas braku aktywności np. podczas snu. 

Istnieje wiele form łagodzenia bólu, który towarzyszy zwyrodnieniom
stawów. Najczęstszą z  nich jest leczenie farmakologiczne. Jednak
długotrwałe przyjmowanie leków, może być szkodliwie nie tylko dla
żołądka, ale w efekcie prowadz ić do powstania wrzodów.
Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe m.in. bioder i kolan
kwalifikują się do leczenia operacyjnego, podczas którego staw
wymieniany jest na sz tuczny. 

Trzy tygodniowa terapia Orthokine® wskazana jest u pacjentów z
wczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi. 
-  Metoda jest w pełni bezpieczna, ponieważ wykorzystuje naturalną
odporność organizmu do zwalczania bólu. Terapia, bowiem polega
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na podaniu pacjentowi własnych białek ochronnych wytworzonych z
jego krwi -  – mówi Jakub Sz tylka Junior Product Manager Orthokine 

Osoba cierpiąca na artrozę, przez  całą kurację otrzymuje łącznie 6
zastrzyków (1-2 razy w tygodniu). Surowica zostaje wstrzyknięta w
chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu, dz ięki temu
hamuje rozwój zapalenia stawów oraz  opóźnia destrukcję
chrząstek. 

-  Choroby zwyrodnieniowej nie można niestety cofnąć, ale można
skutecznie ograniczyć jej postęp, jeśli leczenie zostanie podjęte w
odpowiednim momencie. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do
licencjonowanych placówek w Polsce, które w swoim zakresie
korzystają z  tej metody. Dz ięki temu pacjenci mają szansę oddalić
wiz ję operacji -  mówi Dorota Karczewska prezes szpitala ŻAGIEL
MED. 

Rozpoczęcie terapii powinna poprzedzać konsultacja z  ortopedą,
który stwierdz i czy pacjent kwalifikuje się do rozpoczęcia kuracji. 

Szczegóły dotyczące metody są dostępne pod numerem telefonu
81 44 10 888 oraz  na stronie internetowej www.orthokin.pl.
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