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VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

              m vysoká úspěšnost léčby

         m minimální komplikace

    m rychlý nástup účinku

          m aplikace na všechny etáže páteře

     m výrazně kratší pracovní neschopnost

         a rekonvalescence
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LÉČBA VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY BEZ OPERACE

Výrobcem je francouzská společnost  
GELSCOM SAS (www.discogel.com). 
 
Distributor pro Českou republiku:  
ETHIC HR, s. r. o., Sukova třída 1556, 
530 02 Pardubice,  
e-mail: discogel@ethic-hr.cz.

DiscoGel je jedinečný přípravek – perkutánní cestou aplikovaný im-
plantát na bázi gelu, který se injekčně při krátkém ambulantním 
zákroku pod CT a RTG navigací (cca 10 min) vpraví do místa postiženého 
výhřezem – do ploténky. Gel dehydratuje ploténku, vytváří v ní podtlak 
a váže na sebe tekutinu z výhřezu, která účinkem DiscoGelu postupně 
migruje směrem ke středu ploténky. A to celé je bez nutnosti operace. 

Tato metoda je vhodná pro pacienty, které trápí výhřez  
(protruze) meziobratlové ploténky, ale nechtějí nebo nemohou 
podstoupit operaci, obávají se operačních nebo pooperačních 
komplikací, recidiv onemocnění nebo délky rekonva-
lescence a jsou k zákroku DiscoGelem přesně indikováni. 

Implantát DiscoGel zaznamenal vynikající výsledky ve Francii, 
Německu, Itálii, Španělsku a jeho používání začalo i v České republice. 
Tato moderní a účinná metoda se ve světě používá více než 6 let, do 
dnešního dne se celosvětově provedlo kolem 9 000 aplikací. Výborné 
výsledky souvisí s již zmíněnou přesnou indikací pacienta. U absolutní 
většiny ošetřených pacientů dochází k ústupu obtíží a vyřešení prob-
lému s výhřezem meziobratlové ploténky.

Výhody DiscoGelu:

• 80-90% úspěšnost léčby výhřezu meziobratlové ploténky*.
• Žádná předoperační příprava.
• Žádná celková anestezie.
• Minimální komplikace.
• Rychlý nástup účinku, který je mechanický prostřednictvím 

dehydratace edematózní meziobratlové ploténky s výh-
řezem, který tlačí na periferní nervy vystupující z páteře  
a tím způsobuje bolest. 

• Možnost aplikace na všechny etáže páteře (krční, hrudní,  
bederní).

• Výrazně kratší pracovní neschopnost a rekonvalescence.

DiscoGel je zařazen jako zdravotnický prostředek. 
 
Tento zdravotnický prostředek není hrazen z veřejného  
zdravotního pojištění.

* Theron, J, Guimaraens, L, Casasco, A, et al. Percutaneous Treatment of Lumbar In-
tervertebral Disk Hernias With Radiopaque Gelified Ethanol: A Preliminary Study. Jour-
nal of Spinal Disorders & Techniques: October 2007 - Volume 20 - Issue 7 - pp 526-532.


