
Informacja o rodzaju proponowanego leczenia oraz oświadczenie pacjentki/pacjenta o przyjęciu proponowanego
 leczenia operacyjnego w Centrum Medycznym Sanitas Sp. z o.o.

        Ten dokument zawiera niezbędne informacje, które pomogą podjąć świadomą decyzję, dotyczącą proponowanego leczenia. 
Zachęcamy naszych Pacjentów, aby na zapoznanie się z tą informacją poświecili tyle czasu, ile potrzebują na przeczytanie 

         i zrozumienie treści zawartych w niniejszej informacji. Lekarze i personel Centrum Medycznego Sanitas, w razie zaistniałej 
potrzeby, udzieli dodatkowych informacji i wyjaśnień, dotyczących leczenia i standardów postępowania w naszym ośrodku.

        Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego.

MER-CURY THERAPY 
Leczenie bólu kręgosłupa, bólu stawów oraz innych zespołów bólowych

       MERCURY THERAPY to innowacyjna metoda leczenia bólu, którą w 2012r. po raz pierwszy zaczął
praktykować dr Domenico Mercurio, specjalista chirurgii i angiologii z Włoch. Od samego początku do
chwili obecnej zabiegom poddało się ponad 500 pacjentów, którzy od lat zmagali się z uciążliwym bólem,
znacznie  ograniczającym ich  codzienne  funkcjonowanie  lub  też  zmuszającym ich  do poruszania  się
o kulach, a po dzień dzisiejszy cieszą się dobrym zdrowiem.

Opis zabiegu:

      MERCURY-terapia to zabieg, podczas którego za pomocą cienkiej igły wprowadza się pod skórę lub w
tkanki organizmu znaczną objętość gazu. Wytworzona w ten sposób podskórna odma powoduje dekompresję
tkanek przez co zmniejsza ucisk na naczynia limfatyczne i poprawia przepływ limfy. W limfie znajdują się
liczne  substancje,  które  mają  działanie  przeciwbólowe  (analgetyczne)  i  przeciwzapalne.  Dodatkowo
dekompresja  tkanek  poprawia  ukrwienie  obszaru,  w  którym  podajemy  gaz.  W  efekcie  eliminuje  ból
kręgosłupa, bóle stawów i inne!

Wskazania do zabiegu:

Ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe:

• bóle kręgosłupa: 
• bóle kręgosłupa szyjnego, 
• bóle kręgosłupa piersiowego, 
• bóle kręgosłupa lędźwiowego 

• bóle stawów m.in.: 
• bóle barku 
• bóle łokcia 
• bóle biodra 

• choroba zwyrodnieniowa stawów (biodrowych, kolanowych, stawów kręgosłupa) 
• dyskopatie (w każdym odcinku kręgosłupa) 
• skolioza 
• reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 
• fibromialgia 
• zapalenie stawów w przebiegu łuszczycy, tocznia, zapaleń naczyń, hemochromatozy, nieswoistych 

zapaleń jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) 
• dna moczanowa 
• młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
• zespół cieśni nadgarstka 
• „łokieć golfisty” i „łokieć tenisisty” 



• stan po zabiegach operacyjnych w obrębie stawów np. po protezoplastyce 
• stan po skręceniu lub urazie stawu 
• bóle u sportowców po intensywnym treningu np. u biegaczy, piłkarzy 
• bóle w przebiegu chorób nowotworowych tkanek miękkich

Przeciwskazania do zabiegu:

• ciąża 
• niewyrównana niewydolność krążenia 
• faza zaostrzenia chorób przewlekłych 
• ciężkie zaburzenia rytmu serca 
• guz chromochłonny 
• miastenia 

MERCURY-terapię można stosować u pacjentów w każdym wieku, niezależnie od przewlekłych chorób 
takich jak cukrzyca, nadciśnienie, astma, POChP, stan po zawale czy wszczepieniu stymulatora/defibrylatora.

Zalety zabiegu:

• praktycznie bezbolesny 
• czas trwania ok. 20 minut 
• bezpieczny dla pacjenta 
• zaraz po zabiegu pacjent od razu wraca do codziennego funkcjonowania 
• niski koszt zabiegu 
• udowodniona skuteczność i zadowolenie pacjentów  

Odczucia pacjenta podczas zabiegu:

• delikatne szczypanie, mrowienie 
• uczucie rozpierania 
• ucieplenie miejsca poddanego zabiegowi 
• w miejscu wkłucia igły może pojawić się drobny siniak 

Efekty zabiegu:

       Większość pacjentów, która do tej pory poddała się zabiegowi jest zadowolona z efektów jej działania,
gdyż przewlekły ból uległ znacznemu zmniejszeniu lub całkowicie znikną, wielu z tych pacjentów zaprzestało
także  zażywać  doustne  leki  przeciwbólowe.  Zmniejszyło  to  zatem  u  nich  szansę  wystąpienia  choroby
wrzodowej  żołądka,  uszkodzenia  wątroby  czy  nerek  na  skutek  przyjmowania  znacznej  ilości  leków
przeciwbólowych (niesteroidowych leków przeciw zapalnych czy opioidów)

Schemat leczenia:

I kuracja: 6 zabiegów w odstępach 1x tydzień, następnie miesiąc przerwy, następnie 2 zabiegi 1x tydzień 
łącznie 8 zabiegów w ciągu 12 tygodni leczenia.
II kuracja: 3 zabiegi w odstępach co 2 tygodnie. Kuracja ta znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe, już po 
pierwszym zabiegu.

      Jeśli chcielibyście Państwo zadać dodatkowe pytania lub też skonsultować konkretny przypadek,   prosimy
o kontakt z pracownikami naszej placówki - TEL. 81 53 40 400

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
tel. 81/53 40 400, www.cmsanitas.pl
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