OPARZENIA

Medyczny prze³om

Nowa metoda leczenia oparzeñ, to medyczny prze³om w leczeniu. Oparzenia dot±d, pozostawa³y poza mo¿liwo¶ciami
leczenia klasycznej medycyny. By³y leczone w sposób zupe³nie nieskuteczny. Blizny i bó³ pooparzeniowy,operacje, to
efekt leczenia klasyczn± metod±. Pó¼niej dziesi±tki operacji plastycznych - korekcyjnych. Efekt niezadawalaj±cy, po
leczeniu trwaj±cym od roku do kilku lat. Oszpeceni strasznymi bliznami, dzieci i doro¶li.
Czym jest medyczny prze³om w leczeniu oparzeñ now± metod± ?
Nowa metoda, w odró¿nieniu od klasycznej metody, obecnie stosowanej przez lekarzy na ca³ym ¶wiecie, zaczyna leczyæ
od razu. Nie czeka a¿ zaczn± siê niszcz±ce tkanki zmiany - zmiany w zakresie: skóry, miê¶ni, ko¶ci. W ten sposób
hamuje zniszczenia tkanek, które w klasycznej metodzie leczenia narastaj± lawinowo.
Zahamowanie niszczenia tkanek i równocze¶nie wspomaganie mechanizmów odtwórczych, daje w efekcie leczenie bez
blizn. Lek przy tym ca³kowicie znieczula oparzone miejsca, daj±c mo¿liwo¶æ leczenia oparzenia bez bólu. Operacje w
wiêkszo¶ci przypadków staj± siê niepotrzebne. Niepotrzebne s± przeszczepy skóry. Niepotrzebne s± korekcje, bo nie
nastêpuj± przykurcze ¶ciêgien i nie ma blizn.
Leczenie staje siê szybkie, bezbolesne, bezstresowe, dla osób oparzonych. Nie jest potrzebne leczenie operacyjne.
W efekcie, leczenie oparzeñ daje pozytywny skutek przy ogromnym obni¿eniu kosztów leczenia.
Zwykle nara¿eni na ogromny stres najmniejsi pacjenci - dzieci, mog± byæ leczeni skutecznie, bez blizn, bez bólu.

Ból w leczeniu oparzeñ u dzieci, jest czynnikiem, który w nowej metodzie nie jest zauwa¿alny dla dziecka, a obecnie jest
czynnikiem dominuj±cym, o którym siê nie mówi i którego siê nie bierze pod uwagê. Ból dla dziecka w wieku od 0-6 lat, jest
najbardziej wa¿±cym czynnikiem wp³ywaj±cym na jako¶æ ¿ycia pacjenta. Strach przed leczeniem - zrywaniem banda¿y,
bolesnym zmienianiem opatrunków, bolesnymi operacjami, to dla ma³ego dziecka ogromny stres i ogromny maj±cy
wp³yw na ca³e ¿ycie negatywny czynnik, w oczywisty sposób nie wp³ywaj±cy na dobro pacjenta - dziecka.
To wszystko w nowej metodzie leczenia, a wiêc leczenie bez blizn, bez bólu, bez strachu przed bólem - u dzieci, bez
operacji, przy znacznie obni¿onych kosztach leczenia, przy znacznym przy¶pieszeniu leczenia i przy znacznym skróceniu
czasu leczenia, jest ogromnym prze³omem w leczeniu oparzeñ i daje nadziejê na ca³kowit± zmianê jako¶ci ¿ycia
pacjentów w leczeniu oparzeñ.
Lekarze zainteresowani now± metod± leczenia oparzeñ mog± siê kontakowaæ
telefonicznie
lub mailem na adres email w zak³adce kontakt.

http://oparzenia.eu
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