
Brněnští lékaři mají Jako první
přístroj na .mužské problémy"
Nový moderní přístroj,
který přichází
s průlomovou metodou'
léčby poruch erekce,
vyzkoušel včera první
pacient. Brněnské
zařízení je jediné v České
republice ..

.BRNOČtyřicetiletý muž, který z po-
chopitelných důvodů nechce zve-
řejnit své jméno, vyhledal pomoc
v brněnském Lékařském domě
Hlinky po pětiletém období sou-
stavných problémů. Mnohdy mu
komplikovaly partnerské soužití.

"Chci mít s partnerkou, budou-
cí ženou, konečně hezký a plno-
hodnotný vztah a nechci o ni při-
jít," vysvětluje své rozhodnutí pod-
stoupit moderní urologickou léč-
bu. "Už jsem vyzkoušel různé pro-
středky a financoval je více než de-
seti tisíci, ale nic dlouhodobě nepo-
mohlo," dodává zoufale.
Obdobné problémy jako on při-

tom řeší celých 54 procent mužů
ve věku od pětatřiceti do pětašede-
sáti let. Odborně se tomu říká erek-
tilni dysfunkce, tedy problémy se
ztopořením penisu.
Téměř polovina mužů ze zmíně-

né věkové kategorie bojuje se střed-
ní až těžkou fází. Nejčastěji je
u nich dysfunkce způsobená napří-
klad cévními poruchami, psychi-
kou nebo neurologickými onemoc-
něními. O svých problémech však

Premiéra Urolog Igor Motílobsluhuje nové unikátní zařízení, které léčí problémy s erekcí. Foto: Jiří Salik Sláma, MAFRÁ

z devadesáti procent nechtějí mlu-
vit, z postižených zamíří k doktoro-
vi asi jen desetina.

Zařízení je na poli urologie i or-
topedie velkou novinkou. Jeho jedi-
nečnost spočívá v lineární aplikaci
rázových vln s nízkou intenzitou.
Co to znamená? "Všechny přístro-
je dosud směrovaly rázovou vlnu,
která má pozitivní vliv na obrrovo-
vání cév intenzivně do jednoho
místa. Ten náš dokáže aplikovat vl-
nění lineárně, po celé délce orgá-
nu, čímž je mnohem efektivnější,"
popisuje urolog Igor Motíl, který
se zařízením na klinice pracuje.
Medicínská inovace přitom sli-

buje zlepšení problémů o více než
padesát procent. "Postupně se zjis-
tilo, že celoplošné působení nízko-

energetické rázové vlny dokáže ob-
novovat cévy.které se začnou zno-
vu tvořit. Problém vyřešíme nejen
krátkodobě. A tím je Renova jedi-
nečný," dodává Motí!. .
Přístroj má sloužit zejména

těm, kteří nechtějí utrácet peníze
za mnohdy nefunkční podpůrné
léky nebo jim tyto přípravky nevy-
hovují a nechtějí je používat dlou-
hodobě. "Procedura je rychlá
a bezbolestná. Stačí čtyři sezení po
patnácti minutách," říká urolog.
Zákrok neplatí pojišťovna.
Nová metoda byla poprvé použi-

ta v roce 2010 ve Spojených stá-
tech. MonikaHořínková
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V Evropě ojedinělý
Brněnský přístroj je téměř jediným
v Evropské unii,Prozatím ho léká~i'
využívajípouze ve třech státech:
Litva,Holandsko, Izrael. Tento
měsíc přibude ještě také v Itálii,
Rusku,Španělsku, Argentině, Indii

. a Japonsku. Cena zařízení Renova
je zhruba 1625 000 korun.
Podle dosavadních studií Je
dosažená úspěšnost zlepšení ~ If

dysfunkce šestapadesátiprocentní,
a to po čtyřech sezeních
po patnácti minutách.

Pomáhá rázová vlna
Přístroj Renova, který by se mohl
stát přelomovým krokem v léčbě
erektilní dysfunkce, tak včera vy-
zkoušel v brněnské urologické ordi-
naci Uro-clinic první pacient.


