
A lézeres 
visszérkezelés 
után gyorsan 
regenerálódik 
a szervezet

Már a zalaegerszegi Léda Magánklinikán is 
elérhető a lézeres visszérkezelés, valamint az a 
forradalmi terápia, amellyel későbbre halasztha-
tó vagy elkerülhető a csípő- vagy térdprotézis, 
és búcsút lehet inteni a porckopásból adódó 
fájdalomnak.

Dr. Peterka Csaba trauma-
tológus-kézsebész főorvos el-
mondta, hogy az úgynevezett 
Lipogems technológia termé-
szetes módon, a szervezet ön-
gyógyító képességének ki-
használásával kínál megol-
dást számos problémára. 
Széles a felhasználási terüle-

te, Magyarországon ugyan-
akkor elsősorban a mozgás-
szervi sebészet, az ortopédia 
területén alkalmazzák. 

– A Lipogems technológia 
használatával a szervezet re-
generatív sejtjeit állítjuk a 
gyógyulás szolgálatába. Az 
orvostudomány már régóta 
keresi azt a technikát, amely-
lyel a károsodott szöveteket 
képes természetes módon pó-
tolni. Ilyen eljárás az embrio-
nális őssejtek felhasználása, 
de tudni kell, hogy a felnőtt 
szervezetben is vannak multi-
potens sejtek, amelyek képe-
sek az átalakulásra. Ezeket 
hívjuk regeneratív sejteknek, 

amelyek minden szövetünk-
ben jelen vannak. Régebben 
elsősorban a csontvelőből 
nyerték ki ezeket, de ma már 
a regeneratív orvoslás egy-
szerűbben és egy forradalmi-
an új módszerrel, a biológiai-
lag aktív zsírszövetből jut 
hozzá a gyógyuláshoz szük-
séges sejtközösséghez – vá-
zolta a főorvos.

A kezelés során a zsírsejte-
ket egy speciális eljárással 
aktiválva visszajuttatják a 
fájdalmas területre, így téve 
lehetővé a károsodott sejtek 
rekonstrukcióját többek kö-
zött az ortopédia és a sportor-
voslás által megcélzott rege-
nerációs terápiákban.

– Az eljárás egy helyi érzés-
telenítést követő klasszikus 
zsírleszívással kezdődik, pél-
dául a has területéről. A zsír 
egy enzimmentes kezelésen 
megy keresztül, az orvos ezu-
tán megtisztítja a szükségte-
len sejtektől, felaprítja a zsír-
szövetet, s az abból kinyert 
regeneratív sejteket tartal-
mazó tiszta folyadékot injek-
cióval visszajuttatja a kezelni 
kívánt területre. Ezután bein-
dul a sejtregeneráció – részle-
tezte dr. Peterka Csaba.

A Lipogems terápia bármi-
lyen ízületi sportsérülés, az 
ízületek és inak degeneratív 
elváltozása esetén, a csont- és 
porcszövet újraépítésénél, va-
lamint teniszkönyök és golf-
könyök esetén is sikerrel al-
kalmazható. Az eredmény 
nem független a szervezet ál-
talános állapotától, így orvosi 
konzultáció után lehet meg-
határozni, hogy adott esetben 
javasolható-e ez az eljárás.

A terápia sikerét számos 
nemzetközi tapasztalat és tu-
dományos adat igazolja. Az 
őssejtkutatás kiemelkedő 
szaktekintélyeiből álló (pl. 
prof. dr. Arnold Caplan, a 
mezenchimális őssejtek „aty-
ja”) szakértői csoport által is 
támogatott technológia Ame-
rikától Európa számos orszá-
gán át Ausztráliáig nagy si-
kerrel alkalmazott terápiá-

nak számít. Nemcsak a gyó-
gyítás, hanem a szépészeti és 
esztétikai sebészet területén 
is kimagasló eredményekkel 
büszkélkedhet. A terápia 
megbízhatóságáról tanúsko-
dik az is, hogy az FDA (Food 
and Drug Administration – 
USA) csak a Lipogems eljárás 
során alkalmazott eszközt 
engedélyezte zsírszövet fel-
dolgozására és azonnali be-
fecskendezésére. A legered-
ményesebb sportmediciná-
kat megversenyeztető Ort-
hopedist Weekly is a legjobb 
11 regeneratív technológia 
közé sorolta 2016-ban.

A Léda klinikán a vissz-
eres problémákra is kínálnak 

a megszokottnál korszerűbb, 
metszés nélküli eljárást. Ez-
zel minimálisra csökkenthető 
a szövődmények előfordulá-
sa, az életminőség sokkal 
gyorsabban javul, mint a ha-
gyományos műtétek után, 
csak rövid kórházi megfigye-
lés szükséges, gyors az am-
buláns műtétet követő rege-
neráció és jobbak az esztéti-
kai eredmények. Dr. Csordás 
József érsebész-sebész főor-
vos elmondta, hogy a modern 
vénasebészetben olyan ter-
mokoagulációs eszközöket 
alkalmaznak, mint a diódalé-
zer. A zalaegerszegi ma-
gánklinikán a lézeres eljá-
rással nemcsak a kisebb, ha-

nem akár a 2–2,5 centiméter 
átmérőjű erek is kezelhetők. 
A katétert ultrahangvezérlés-
sel vezetik fel a vissz érbe a 
lágyékhajlatig, ahol a felüle-
tes főtörzset hőhatással ron-
csolják, így el tudják zárni. Az 
oldalágak pedig akár kisebb 
sebészeti beavatkozással el-
távolíthatók vagy injekcióval 
kezelhetők: a vénába beadva 
a hatóanyagot steril gyulla-
dást idéznek elő, a kezelt ér-
szakasz elhegesedik, ezzel a 
kóros keringés megszűnik a 
kezelt területen.

Bejelentkezés: tel.: 92/357-
790, 70/703-4564, e-mail: 
info@ledaklinika.hu, web: 
www.ledaklinika.hu
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Már a Léda Magánklinikán is elérhető a Lipogems terápia, valamint a lézeres visszérkezelés

Gyógyuljunk saját sejtjeinkből!

Dr. Peterka Csaba traumatológus-kézsebész főorvos (a portréké-
pen) elmondta: ma már a regeneratív orvoslás nem a csontvelő-
ből, hanem egy forradalmian új módszerrel, a biológiailag aktív 
zsírszövetből jut hozzá a gyógyuláshoz szükséges sejtközösség-
hez. Az úgynevezett Lipogems eljárással mozgásszervi problémá-
kat kezelnek

Dr. Csordás József érsebész- 
sebész főorvos


