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TO NIE MOŻE BYĆ TEMAT TABU 

Gruczoł prostaty ma za zadanie produko-
wać płyn, który wchodzi w skład nasienia 
i zapewnia plemnikom wartości odżyw-
cze. Warto jednak podkreślić, że prostata 
nie jest gruczołem niezbędnym do życia, 
co oznacza, że można ją częściowo lub 
całkowicie usunąć bez szkody dla organi-

zmu. Około 50. roku życia w męskich or-
ganizmach następuje cykl zmian hormo-
nalnych, pod wpływem których gruczoł 
prostaty zaczyna się powiększać. Docho-
dzi wtedy do rozwoju choroby zwanej ła-
godnym rozrostem gruczołu krokowego. 

NIETRZYMANIE MOCZU jest ko-
lejnym problemem społecznym, 
który dotyka głównie kobiety, 
a ryzyko jego występowania 
wzrasta z wiekiem. Istotą pro-
blemu jest niezależny od woli 
pacjenta wyciek moczu, który 
w efekcie powoduje problemy 
higieniczne i utrudnia kontakty 
międzyludzkie.

Z tymi schorzeniami potrafimy sobie po-
radzić w Uzdrowisku Świeradów-Czer-

niawa. Przygotowaliśmy specjalny pakiet 
urologiczny dedykowany osobom z pro-
blemami przerostu prostaty i nietrzyma-
nia moczu.

Terapia schorzeń urologicznych i urogine-
kologicznych z wykorzystaniem aparatu 
SALUS-TALENT PRO URO generuje sty-
mulujące pole elektromagnetyczne. Spe-
cjalnie opracowane parametry pozwalają 
wywołać optymalny skurcz potrzebny do 
regeneracji mięśni. Terapia jest komfor-
towa dla pacjenta, ponieważ odbywa się 
przez cienką warstwę ubrania.

PROSTATA  –  MAŁY GRUCZOŁ,  
DUŻY PROBLEM

Prostata, inaczej gruczoł krokowy, należy do układu 
męskich narządów płciowych. Szacuje się, że ponad po-
łowa mężczyzn po 50. roku życia cierpi na dolegliwości 
wynikające z łagodnego rozrostu prostaty

WSKAZANIA: 
• Nietrzymanie moczu
• Przerost prostaty
•  Przewlekłe zapalenia gruczołu 

krokowego
•  Ostre/przewlekłe bóle  

uroginekologiczne
• Stany pooperacyjne prostaty
•  Zaburzenia układu  

moczowo-płciowego
• Regeneracja poporodowa
•  Wzmocnienie mięśni dna miednicy
• Dysfunkcje seksualne
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