nowoczesne leczenie
Na świecie powstają
setki nowoczesnych
metod leczenia.
Wprowadzanie ich
w życie wymaga odwagi
i pieniędzy. HAMMERmed
nie boi się takich
wyzwań.

Łódzka firma HAMMERmed od ponad 14 lat jest wiodącym na
polskim rynku dystrybutorem innowacyjnych metod leczenia
oraz produktów medycznych. Oferowane przez HAMMERmed
produkty znacznie poprawiają jakość i skuteczność leczenia
pacjentów oraz komfort pracy lekarzy.
HAMMERmed propaguje nowoczesne metody leczenia rozmaitych schorzeń w dziedzinie chirurgii naczyniowej, kardiologii,
gastrologii czy radiologii interwencyjnej. Ponadto wprowadza
z powodzeniem na rynek w Polsce innowacyjne terapie wykorzystujące komórki macierzyste i regeneracyjne.

Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej
Dzięki technologii firmy Cytori, rozpowszechnianej przez HAMMERmed, można leczyć wiele różnych schorzeń. Umożliwia ona pozyskanie dużej ilości komórek macierzystych wraz z komórkami
regeneracyjnymi z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta. Komórki
macierzyste są stosowane w chirurgii rekonstrukcyjnej (rekonstrukcja piersi, wady wrodzone, ubytki pourazowe lub pooperacyjne tkanek), w leczeniu przewlekłych ran- szczególnie w przebiegu
cukrzycy, u chorych z rozległymi oparzeniami, w dermatologii, medycynie estetycznej oraz w ortopedii. Pierwsze zabiegi w Łodzi z zastosowaniem komórek macierzystych w ortopedii będą miały
miejsce już w październiku tego roku, w Klinice Orto MedSport.
Więcej szczegółowych
informacji o produktach
firmy HAMMERmed można
znaleźć na stronie
www.hammer.pl.
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Hipertermią w nowotwory
Firmie HAMMERmed nie są obce również nowoczesne koncepcje leczenia nowotworów. Jedną z nich jest HIPEC czyli Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (pol. Dootrzewnowa
Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii). Hipertermię stosu-

je się w wielu rodzajach nowotworów, m.in. u pacjentów
z przerzutami do jamy otrzewnej w przebiegu raka jelita grubego, raka żołądka, raka jelita cienkiego, raka jajnika oraz pierwotnych nowotworów otrzewnej. Dzięki zastosowaniu tej
metody skuteczność leczenia i przeżywalność pacjentów chorych na nowotwory jest dużo wyższa.

Tam, gdzie skalpel nie pomoże
Kolejną nowatorską metodą walki z nowotworami propagowaną przez HAMMERmed jest Izolowana Perfuzja Kończynowa w Hipertermii (ILP – ang. Isolated Limb Perfusion). Metoda
ta jest stosowana w przypadku nowotworów, w których wysiew następuje do tkanki podskórnej. W takiej grupie nowotworów nie ma możliwości ich usunięcia sposobem
chirurgicznym ani poprzez napromienianie. Niezastąpiona okazuje się wówczas metoda ILP, która znacznie zwiększa szansę
na wyleczenie np. czerniaka lub mięsaków kończyn.

Od zgagi do nowotworu
HAMMERmed, dzięki rozpowszechnianiu metody HALO, niesie także pomoc osobom z przełykiem Barretta. Jest to stan przednowotworowy przełyku, który zaczyna się niepozornie od zgagi i refluksu
żołądkowego. Tego z pozoru niegroźnego schorzenia nie wolno lekceważyć, gdyż z czasem może się ono rozwinąć w nowotwór. Jeśli
jest wcześnie zdiagnozowane, szanse na wyleczenie są bardzo duże. Metoda HALO, najskuteczniejsza metoda leczenia przełyku Barretta, polega na endoskopowym działaniu prądem o częstotliwości
fal radiowych na chore tkanki. Metodę można wykorzystywać przy
bardzo zaawansowanych stadiach przełyku Barretta, a nawet we
wczesnym stadium nowotworu. Liczne badania kliniczne prowa-
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dzone w USA i Europie dowiodły, że u ponad 90 procent chorych
pięć lat po zabiegu/zabiegach nie stwierdzono nawrotu przełyku
Barretta. Dla pacjentów szczególnie ważne jest także to, iż metoda ta jest niechirurgiczna, a zatem mało inwazyjna.

Balon przeciw otyłości
HAMMERmed promuje również leczenie otyłości poprzez dystrybucję na rynku polskim balonu Orbera. Wprowadzenie balonu do żołądka pomaga znacznie zredukować masę ciała
poprzez zmniejszenie objętości przyjmowanego pokarmu. Balon Orbera to amerykański produkt, który posiada największą
na świecie ilość badań naukowych, potwierdzających jego skuteczność. Niestety wiele firm stara się skopiować balon Orbera, oferując pacjentom produkt niskiej jakości, narażając tym
samym ich życie na niebezpieczeństwo. Należy podkreślić, że
balon Orbera to jedyny na rynku balon do leczenia otyłości,
który posiada certyfikat FDA, uznawany międzynarodowo jako
dowód wysokiej jakości, bezpieczeństwa i standardów pod każdym względem.

500 modeli piersi
Dla kobiet, które marzą o pięknych piersiach, HAMMERmed
również przychodzi z pomocą. Kolekcja implantów Natrelle™,
której dystrybucją zajmuje się HAMMERmed, oferuje ponad
500 różnych modeli powiększenia piersi. Zostały one stworzone, aby pozwolić każdej kobiecie na uzyskanie upragnionego
rezultatu. Implanty Natrelle™ stosowane w chirurgii plastycznej oraz rekonstrukcyjnej od ponad 35 lat, jako jedne z nielicznych na rynku posiadają rzetelne badania naukowe,
potwierdzające ich jakość oraz bezpieczeństwo.
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