Про ilaya
Медична компанія ilaya - інноваційна багатопрофільна медична компанія, яка працює на ринку
медичних послуг України з 2012 року. Компанія
надає комплексну допомогу, включаючи
діагностику, лікування і профілактику.
Напрямки діяльності компанії - високотехнологічні мініінвазивні втручання, операції в
форматі “хірургії одного дня”, подолання
важких форм безпліддя і науково-практична
діяльність в сфері клітинних технологій.
Візитна картка ilaya - це сучасне медичне
обладнаня експертного класу, індивідуальний
підхід і колектив досвідчених лікарів, більшість з
яких мають наукові ступені.
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БЕЗОПЕРАЦІЙНЕ
ЛІКУВАННЯ
ГРИЖ ХРЕБТА

ЧОМУ лікування міжхребцевих
гриж в ilaya?
Медична компанія ilaya розробила інноваційну
методику лікування міжхребцевих гриж з
використанням власних стовбурових клітин
пацієнта для відновлення пошкоджених
нервових клітин і тканин міжхребцевого диску.
Дана методика не тільки ефективно зменшує
небажані симптоми гриж, а й не призводить до
ускладнень, пов’язаних із хірургічний метод
лікування.
ilaya має великий досвід використання цієї
технології і значний список пацієнтів, які
отримали можливість рухатися без болю
завдяки цьому лікуванню.

Види міжхребцевих гриж:

Грижа шийного відділу хребта
- характерні прояви у вигляді оніміння і болю
в плечі, руці, головного болю.
Грижа грудного відділу хребта
- проявляється у вигляді болів при диханні
в області грудей, обмеження рухів.

Грижа поперекового відділу хребта
- основні симптоми проявляються у вигляді болю
в попереку і ногах від стегна нижче коліна,
зниженні чутливості, зниженні сили в м’язах
кінцівок, порушенні ходи.

ПРОГРАМА лікування в ilaya
включає:

ПЕРЕВАГИ використання
терапії міжхребцевих гриж
від ilaya

Консультація фахівця
На етапі консультації лікар проводить детальне
клінічне обстеження з метою виявлення грижі
або протрузії. Для повної оцінки картини може
бути призначено МРТ. На даному етапі пацієнт
ознайомлюється із ймовірним прогнозом та
планом наступних лікарських заходів.

• Завдяки клітинній терапії природним шляхом
активізується обмін речовин в тканинах
пошкодженої ділянки хребта та усуваються
явища запалення. Зникає біль, поліпшуються
рухи;

Забір і підготовка клітинного матеріалу
Забір проводиться амбулаторно, під
місцевою анестезією. Протягом 1-2 місяців в
біотехнологічній лабораторії вирощується
клітинний матеріал для потрібної терапевтичної
кількості.

• Відновлюється структура та функції
міжхребцевого диску, повертається
еластичність та його амортизуючі властивості;
• Підвищується імунітет. Активізуються природні
захисні і відновні механізми організму;
• Можливість корекції гриж без складного
хірургічного втручання.
Головна перевага клітинної терапії перед
традиційними методиками хірургічного втручання
- це відсутність побічних ефектів і максимальний
результат за рахунок використання природних
властивостей організму.

Процедура введення клітинного матеріалу
Введення клітин в організм пацієнта
проводиться паравертебрально. Перші зміни
з'являються через 2-3 тижні і полягають у
поступовому зникненні больового синдрому.
Грижа зменшується в розмірах протягом
4-5 місяців, по 1 мм на місяць. Процес
відновлення контролюється лікарем під час
повторних візитів до клініки та за допомогою
МРТ досліджень.
Прогнози
При дотриманні режиму та здорового способу
життя терапевтичний ефект триватиме
довгі роки.

