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no wo czes ne le cze nie
Na świecie powstają
setki nowoczesnych

metod leczenia.
Wprowadzanie ich

w życie wymaga odwagi
i pieniędzy. HAMMERmed 

nie boi się takich
wyzwań. 

Więcej szczegółowych
informacji o produktach

firmy HAMMERmed można
znaleźć na stronie
www.hammer.pl.

Łódz ka fir ma HAM MER med od po nad 14 lat jest wio dą cym na
pol skim ryn ku dy stry bu to rem in no wa cyj nych me tod le cze nia
oraz pro duk tów me dycz nych. Ofe ro wa ne przez HAM MER med
pro duk ty znacz nie po pra wia ją ja kość i sku tecz ność le cze nia
pa cjen tów oraz kom fort pra cy le ka rzy. 

HAM MER med pro pa gu je no wo czes ne me to dy le cze nia roz ma -
i tych scho rzeń w dzie dzi nie chi rur gii na czy nio wej, kar dio lo gii,
ga stro lo gii czy ra dio lo gii in ter wen cyj nej. Po nad to wpro wa dza
z po wo dze niem na ry nek w Pol sce in no wa cyj ne te ra pie wy ko -
rzy stu ją ce ko mór ki ma cie rzy ste i re ge ne ra cyj ne. 

Ko mór ki ma cie rzy ste z tkan ki tłusz czo wej 
Dzię ki tech no lo gii fir my Cy to ri, roz po wszech nia nej przez HAM MER -
med, moż na le czyć wie le róż nych scho rzeń. Umoż li wia ona po zy -
ska nie du żej ilo ści ko mó rek ma cie rzy stych wraz z ko mór ka mi
re ge ne ra cyj ny mi z włas nej tkan ki tłusz czo wej pa cjen ta. Ko mór ki
ma cie rzy ste są sto so wa ne w chi rur gii re kon struk cyj nej (re kon struk -
cja pier si, wa dy wro dzo ne, ubyt ki po u ra zo we lub po o pe ra cyj ne tka -
nek), w le cze niu prze wle kłych ran- szcze gól nie w prze bie gu
cu krzy cy, u cho rych z roz leg ły mi opa rze nia mi, w der ma to lo gii, me -
dy cy nie este tycz nej oraz w or to pe dii. Pier wsze za bie gi w Ło dzi z za -
sto so wa niem ko mó rek ma cie rzy stych w or to pe dii bę dą mia ły
miej sce już w paź dzier ni ku te go ro ku, w Kli ni ce Or to Med Sport.

Hi per ter mią w no wo two ry
Fir mie HAM MER med nie są ob ce rów nież no wo czes ne kon cep -
cje le cze nia no wo two rów. Jed ną z nich jest HI PEC czy li Hy per -
ther mic In tra pe ri to ne al Che mo the ra py (pol. Do o trzew no wa
Che mio te ra pia Per fu zyj na w Hi per ter mii). Hi per ter mię sto su -

je się w wie lu ro dza jach no wo two rów, m.in. u pa cjen tów
z prze rzu ta mi do ja my otrzew nej w prze bie gu ra ka je li ta gru -
be go, ra ka żo łąd ka, ra ka je li ta cien kie go, ra ka jaj ni ka oraz pier -
wot nych no wo two rów otrzew nej. Dzię ki za sto so wa niu tej
me to dy sku tecz ność le cze nia i prze ży wal ność pa cjen tów cho -
rych na no wo two ry jest du żo wyż sza.

Tam, gdzie skal pel nie po mo że
Ko lej ną no wa tor ską me to dą wal ki z no wo two ra mi pro pa go -
wa ną przez HAM MER med jest Izo lo wa na Per fu zja Koń czy no -
wa w Hi per ter mii (ILP – ang. Iso la ted Limb Per fu sion). Me to da
ta jest sto so wa na w przy pad ku no wo two rów, w któ rych wy -
siew na stę pu je do tkan ki pod skór nej. W ta kiej gru pie no wo -
two rów nie ma moż li wo ści ich usu nię cia spo so bem
chi rur gicz nym ani po przez na pro mie nia nie. Nie za stą pio na oka -
zu je się wów czas me to da ILP, któ ra znacz nie zwię ksza szan sę
na wy le cze nie np. czer nia ka lub mię sa ków koń czyn.

Od zga gi do no wo two ru 
HAM MER med, dzię ki roz po wszech nia niu me to dy HA LO, nie sie tak -
że po moc oso bom z prze ły kiem Bar ret ta. Jest to stan przed no wo -
two ro wy prze ły ku, któ ry za czy na się nie po zor nie od zga gi i ref luk su
żo łąd ko we go. Te go z po zo ru nie groź ne go scho rze nia nie wol no lek -
ce wa żyć, gdyż z cza sem mo że się ono roz wi nąć w no wo twór. Je śli
jest wcześ nie zdia gno zo wa ne, szan se na wy le cze nie są bar dzo du -
że. Me to da HA LO, naj sku tecz niej sza me to da le cze nia prze ły ku Bar -
ret ta, po le ga na en do sko po wym dzia ła niu prą dem o czę stot li wo ści
fal ra dio wych na cho re tkan ki. Me to dę moż na wy ko rzy sty wać przy
bar dzo za a wan so wa nych sta diach prze ły ku Bar ret ta, a na wet we
wczes nym sta dium no wo two ru. Licz ne ba da nia kli nicz ne pro wa -

dzo ne w USA i Eu ro pie do wio dły, że u po nad 90 pro cent cho rych
pięć lat po za bie gu/za bie gach nie stwier dzo no na wro tu prze ły ku
Bar ret ta. Dla pa cjen tów szcze gól nie waż ne jest tak że to, iż me to -
da ta jest nie chi rur gicz na, a za tem ma ło in wa zyj na. 

Ba lon prze ciw oty ło ści
HAM MER med pro mu je rów nież le cze nie oty ło ści po przez dy -
stry bu cję na ryn ku pol skim ba lo nu Or be ra. Wpro wa dze nie ba -
lo nu do żo łąd ka po ma ga znacz nie zre du ko wać ma sę cia ła
po przez zmniej sze nie ob ję to ści przyj mo wa ne go po kar mu. Ba -
lon Or be ra to ame ry kań ski pro dukt, któ ry po sia da naj wię kszą
na świe cie ilość ba dań na u ko wych, po twier dza ją cych je go sku -
tecz ność. Nie ste ty wie le firm sta ra się sko pio wać ba lon Or be -
ra, ofe ru jąc pa cjen tom pro dukt ni skiej ja ko ści, na ra ża jąc tym
sa mym ich ży cie na nie bez pie czeń stwo. Na le ży pod kre ślić, że
ba lon Or be ra to je dy ny na ryn ku ba lon do le cze nia oty ło ści,
któ ry po sia da cer ty fi kat FDA, uzna wa ny mię dzy na ro do wo ja ko
do wód wy so kiej ja ko ści, bez pie czeń stwa i stan dar dów pod każ -
dym wzglę dem.

500 mo de li pier si 
Dla ko biet, któ re ma rzą o pięk nych pier siach, HAM MER med
rów nież przy cho dzi z po mo cą. Ko lek cja im plan tów Na trel le™,
któ rej dy stry bu cją zaj mu je się HAM MER med, ofe ru je po nad
500 róż nych mo de li po wię ksze nia pier si. Zo sta ły one stwo rzo -
ne, aby poz wo lić każ dej ko bie cie na uzy ska nie upra gnio ne go
re zul ta tu. Im plan ty Na trel le™ sto so wa ne w chi rur gii pla stycz -
nej oraz re kon struk cyj nej od po nad 35 lat, ja ko jed ne z nie licz -
nych na ryn ku po sia da ją rze tel ne ba da nia na u ko we,
po twier dza ją ce ich ja kość oraz bez pie czeń stwo. 


