
behandling 
af BPH

Hvis du er én af de millioner af mænd, der 

ikke er tilfreds med de udbudte muligheder 

for behandling af godartet forstørret 

blærehalskirtel (benign prostatahyperplasi 

- BPH) som f.eks. medicin eller kirurgi, er 

Rezūm-dampbehandling en sikker og effektiv 

ny mulighed, der er udviklet med henblik  

på at ændre dine muligheder for behandling 

af sygdommen.

hvad er 
BPH?

Godartet forstørret 
blærehalskirtel (benign 

prostatahyperplasi - BPH)

er en forstørrelse af prostata. Ca 50 %  

af alle mænd i alderen 51-60 år og op til 90 % 

af alle mænd over 80 stifter selv bekendtskab 

med det.1

Forstørrelsen kan bevirke et pres på urinrøret 

og dermed begrænse strømmen af urin fra 

blæren og nogle gange helt blokere for den.

Symptomer på BPH, bl.a.:

 • Hyppig vandladning

 • Uensartet vandladning

 •  Stærk og hurtig indsættende  
trang til vandladning

 • Langsom vandladning

 • Smerter ved blærefyldning

 • Vandladning om natten

et enkelt 
mål

Fundamentet for vores virksomhed er 

respekt, passion og motivation. Min far døde 

af prostatakræft i 1995. Jeg har således en 

personlig baggrund for helhjertet at gå ind 

i at finde frem til effektive muligheder for 

behandling af prostatarelaterede sygdomme. 

Rezūm-systemet blev udviklet for at ære og 

huske min fars minde.

Michael Hoey
Co-Founder og Chief Technology Officer

En Rezūm-behandling ordineres af din læge. Du kan tale med din 
læge for at høre, om det kan være noget for dig. Din læge bør 
tale med dig om de fordele og begrænsninger, der kan være ved 
behandlingen. Selvom mange patienter kan have glæde af Rezūm-
behandlingen, kan det dog variere. Du kan finde flere oplysninger 
om fordele og risici ved Rezūm-behandlingen på www.rezum.com.
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1  Barry M, Roehrborn C. Management of benign prostatic  
hyperplasia. Annu Rev Med. 1997;48:177-89.



Du vil i løbet af nogle få dage kunne 

genoptage dine normale aktiviteter, 

og i løbet af bare to uger vil du kunne 

mærke en betydelig forbedring af dine 

symptomer.2

SE FORSKELLEN

Rezūm bruger den naturlige energi, 

der ligger i vanddamp. Det er en 

sikker og effektiv behandling2, der 

kan bruges til at lette de symptomer, 

der er forbundet med godartet 

forstørret blærehalskirtel (benign 

prostatahyperplasi eller BPH). 

I løbet af de 9 sekunder, behandlingen 

varer, sendes steril vanddamp gennem 

vævet i blærehalskirtlen. Når dampen 

igen fortættes til vand, frigives den 

oplagrede energi, hvorved cellerne dør. 

Med tiden vil kroppens naturlige 

helbredelsesevner fjerne de døde 

celler og dermed få blærehalskirtlen 

til at krympe. Når det overskydende 

væv fjernes, åbnes urinrøret, og 

symptomerne på BPH nedsættes. 

For de fleste patienter lindres 

symptomerne i løbet af bare to uger, 

og i løbet af tre måneder opnås den 

maksimale virkning.

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.

Tal med din læge, 
om Rezūm kan være 
noget for dig.

3 enkle trin
1. FØR INDGREBET 

•  Din læge kan bede dig om at holde op med  
at tage blodfortyndende medicin op til  
en uge før behandlingen.

•  Du kan blive ordineret antibiotika.

•  Din læge vil tale med dig om, hvilken 
smertelindring der vil blive brugt.

2. BEHANDLINGSDAGEN  

•  Selve behandlingen tager kun nogle få minutter. 
Du skal dog afsætte ca. en halv dag til hele 
aftalen.

•  Du vil modtage den smertelindring, som din 
læge har ordineret til brug i forbindelse med 
behandlingen.

•  Du skal sørge for at have en, der kan køre dig 
hjem, medmindre din læge har sagt, at du selv  
vil være i stand til det.

3. GENOPTAG DIT LIV  

•  Efter behandlingen skal du fortsætte med at tage 
antibiotika i 3-5 dage alt efter, hvad din læge  
har ordineret.

•  Din læge kan eventuelt anbefale, at du får et 
kateter i nogle få dage, så det bliver nemmere at 
komme af med vandet, mens det heler.

•  Undgå at foretage dig noget, der kan irritere 
blærehalskirtlen (din prostata). Spørg din læge, 
om der er særlige anbefalinger. 

• Hvis noget føles ubehageligt:

  —  Tag smertestillende midler i henhold til din 
læges anbefalinger.

  —  Du kan eventuelt tage et varmt karbad eller 
sidde med en varmedunk.

  —  Du kan overveje at lade være med at indtage 
koffein, chokolade og alkohol i en periode.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rezum.com

Antallet af dampbehandlinger vil variere 
alt efter størrelsen af blærehalskirtlen. 
Behandlingen kræver ét enkelt besøg hos lægen 
og omfatter i reglen 2-8 dampbehandlinger. 
Billederne ovenfor er beregnet til at vise, 
hvordan behandlingen virker, ikke for at vise  
det nøjagtige resultat for en patient.
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