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Ilu pacjentów w Polsce cierpi na przełyk Barretta? Jak rozpoznać chorobę? Jak można leczyć
stany przedrakowe przełyku? - na te i wiele innych pytań odpowiada dr n. med. Wojciech
Dąbrowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie.
Dolegliwości żołądkowe

Gazy jelitowe?

www.duo-lactil.pl

www.miodymanuka.pl

Jak sobie z nimi radzić? Dowiedz się
więcej…

REJESTRACJA

Niezbędnik »

Skuteczny i naturalny sposób Poznaj
właściwości miodu Manuka

Encyklopedia
zdrowia

Kalkulatory

Wymienni
Węglowodanowe

Psychotesty

6. Czy są przeciwwskazania do leczenia?
Nie ma szczególnych przeciwwskazań do wykonywania zabiegów Halo. Metody nie powinno się stosować
jedynie u kobiet w ciąży, oraz u osób z owrzodzeniem przełyku i stanami zapalnymi tego organu.
7. Czy pacjent musi być specjalnie przygotowany do zabiegu? Jak długo trwa zabieg?

np pediatra kraków lub dentysta

w placówkach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

Problemy z wypróżnianiem

Pacjent koniecznie musi być na czczo. Zabieg odbywa się w tzw. krótkim znieczuleniu i zazwyczaj trwa od
kilkunastu do trzydziestu minut.
Zobacz też: Skalpel w walce z refluksem
8. Czy po zabiegu pojawiają się jakieś powikłania?
Z moich obserwacji, których dokonałem po 25 wykonanych zabiegach Halo wynika, że nie ma
poważniejszych powikłań i skutków ubocznych.
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9. Gdzie w Polsce leczy się przełyk Barretta?
W Polsce przełyk Barretta leczy się we wszystkich ośrodkach gastroenterologicznych. Od 2 lat zabiegi Halo
wykonuje się również w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
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Żyj bez zgagi! By jedzenie było przyjemnością...
Contix ZRD to nowoczesny i bezpieczny lek na zgagę,
refluks i dyspepsję. Contix ZRD ma dużo szersze
zastosowanie, niż produkty starszej generacji. Silnie hamuje
wydzielanie kwasu solnego pobudzane nawet poprzez różne
bodźce, np. pokarm czy stres. Wystarczy jedna tabletka
dziennie, by szybko i na długo pozbyć się dolegliwości i
zwalczyć jej przyczyny. Dzięki Contix ZRD jedzenie może
być przyjemnością bez zgagi.

Czym jest tapping?
Jak tapping oddziałuje na emocje?
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