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OPERACJA 
PRZEPUKLINY 
PACHWINOWEJdowiedz się więcej
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Zalety operacji metodą 
Lichtensteina:

• krótki czas zabiegu (około 40 minut)
• szybki powrót do domu – już po 2 – 4  

godzinach po zabiegu
• zastosowanie siatki z powłoką klejową 

(brak szwów na narządach wewnętrznych)
• minimalne ryzyko odnowienia się  

przepukliny (1%, a przy standardowym 
zabiegu 30-50%)

• brak dolegliwości bólowych po zabiegu
• szybka rekonwalescencja (14 dni)
• zminimalizowane ryzyko powstania 

miejscowych powikłań (zakażenie, odczyn 
zapalny)

• jedynie kosmetyczna blizna po zabiegu, 
dzięki użyciu rozpuszczalnych szwów.

Jak wygląda operacja?

Operacja polega na wzmocnieniu osłabionej ściany 
kanału pachwinowego siatką ze specjalnego materiału 
syntetycznego. Jest ona wykonywana w znieczuleniu 
miejscowym, w obecności lekarza anestezjologa. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych siatek unika się 
bólu i pooperacyjnych dolegliwości.

Czym jest przepuklina pachwinowa?

Przepuklina to nieprawidłowe przesunięcie się 
organów wewnętrznych lub ich części w miejsca,  
w których nie powinny się znajdować. Jedną  
z najczęściej spotykanych odmian tej choroby 
jest przepuklina pachwinowa, która nie jest tylko 
problemem estetycznym, ale chorobą, która może 
prowadzić do poważnych powikłań. Niezależnie od 
etapu rozwoju choroby można się jej jednak pozbyć  
w ciągu krótkiej operacji, po której w tym samym dniu 
wraca się do domu.

Objawy i  zagrożenia

Duże, wieloletnie przepukliny pachwinowe 
powodują uczucie wstydu i brak akceptacji własnego 
ciała, a także znacząco wpływają na jakość życia 
seksualnego. Zlekceważona przepuklina niesie ze sobą 
przykre konsekwencje. Najpoważniejsze to martwica 
i przedziurawienie jelit, które mogą prowadzić do 
śmierci. Na przepuklinę nie pomogą żadne domowe 
sposoby. W jej leczeniu konieczna jest operacja. 
W DCM DOLMED S.A. w kilkadziesiąt minut 
pozbędziesz się tej poważnej choroby bez bólu 
i konieczności pobytu w szpitalu.

Dlaczego warto 
przeprowadzić zabieg 
usuwania 
przepukliny pachwinowej 
w DCM DOLMED S.A.? 

W naszym Centrum przepuklina pachwinowa 
operowana jest uznaną, beznapięciową metodą 
Lichtensteina przy użyciu nowoczesnych siatek, 
dzięki którym unika się szwów na narządach 
wewnętrznych, minimalizując tym samym ból 
i ryzyko powikłań. Wystarczy poświęcić 40 
minut, aby zapomnieć o bolesnym i wstydliwym 
problemie.

Nie czekaj aż ból i wstyd zmienią 
Twoje życie – umów się na 
wizytę już teraz!

Wszystkie szczegóły dotyczące samego zabiegu 
są dostępne na stronie www.dolmed.pl.

Co jeszcze możemy dla 
Ciebie zrobić?

Dolnośląskie Centrum Medycznym DOLMED 
S.A. zapewnia szeroki wachlarz podstawowych 
i specjalistycznych świadczeń medycznych 
wykonywanych przez doświadczony personel.
Pacjenci mogą skorzystać m.in. z takich 
zabiegów jak:

• laserowa operacja żylaków
• miniflebektomia
• skleroterapia
• endoskopowa operacja cieśni nadgarstka
• usuwanie zaćmy
• opasanie gałki ocznej w odwarstwianiu 

siatkówki
• iniekcja doszklistkowa.

Aby ułatwić finansowanie 
leczenia, umożliwiamy 
naszym Pacjentom 
PŁATNOŚĆ RATALNĄ 
za wszystkie zabiegi.


