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ZAPALENIE ŚCIĘGNA ACHILLESA
Ścięgno Achillesa mocuje mięśnie łydek do kości 
piętowej (łac. calcaneus). Ścięgno to wykorzysty-
wane jest przy skakaniu, chodzeniu, bieganiu i sta-
niu na części podeszwy pod główkami kości śród-
stopia. Ciągła, intensywna aktywność fizyczna, taka 
jak bieganie i skakanie, może spowodować bolesne 
zapalenie ścięgna Achillesa.

Wielu pacjentów z długotrwałymi dolegliwościami 
w okolicy ścięgna Achillesa zgłasza stopniowe poja-
wienie się problemu.

Często określają zdarzenie sprawcze, które było 
związane z ostrą dolegliwością w okolicy ścięgna 
Achillesa. Choroba rozwija się przez kilka lat i z 
biegiem czasu dolegliwości występują z większą 
częstotliwością. Często prowadzi to do sytuacji, w 
której nawet lekkie bieganie nie jest już możliwe, a 
dłuższe lub energiczne spacery powodują bolesne 
problemy.
 

Zaburzenia w ścięgnie odpowiedzialne za taką sy-
tuację to przede wszystkim nawracające pęknięcie 
w ścięgnie, które z powodu niedostatecznego za-
gojenia prowadzi do powstania ponownego urazu, 
a ostatecznie do postępującego tworzenia się blizn 
w ścięgnie. Ponadto, pod wpływem przeciążenia, 
pogarsza się krążenie krwi w ścięgnie. W zaawanso-
wanych fazach choroby następuje zmiana w powło-
ce cięgna, która charakteryzuje się usztywnieniem 
strupa na ścięgnie. Powoduje to zwiększenie roz-
miaru ścięgna, które należy zatrzymać lub dodatko-
wo usunąć.

Po dwóch tygodniach kuracji GOLDIC® znacznie 
zmniejszy się kalectwo, wylew i obrzęk.

GOLDIC® działa przeciwzapalnie, zmniejsza ból, 
przywraca ruchomość i aktywuje istniejące lokalne 
komórki macierzyste oraz wspiera ich różnicowa-
nie. Stymuluje własną REGENERACJĘ organizmu.
 

PRZYPADEK: Kuracja GOLDIC® w przypadku pacjenta w wieku 80 lat - przewlekłe zapalenie ścięgna Achillesa.

Stan pacjenta w wieku 80 lat przed zastosowaniem kuracji GOLDIC®. 
Widoczne osady i bliznowacenie w ścięgnie.

Kuracja GOLDIC®

Cztery (4) iniekcje surowicy GOLDIC® 
(3ml), z zastosowaniem badania USG; 
podawano je co 5 dni bezpośrednio do 
zmiany chorobowej i ościęgna.

Kontynuacja GOLDIC®

GOLDIC® jest nowym wyrobem do najno-
wocześniejszego typu leczenia i może być 
alternatywą dla chirurgii. Stanowi rów-
nież doskonałą opcję leczenia biegaczy z 
przewlekłym zapaleniem ścięgien.

Tam, gdzie to możliwe, zawsze lepiej jest 
skupić się na mniej inwazyjnych tera-
piach, które zapewniają szybszy czas re-
konwalescencji i zapobiegają wystąpieniu 
wszelkich sztywności i innych objawów 
związanych z zabiegami chirurgicznymi. 
GOLDIC® jest jedyną taką opcją.

www.goldic.pl

Pacjent rok po udanej kuracji GOLDIC®. 
Zdjęcia te pokazują REGENERACJĘ tkanki i związaną z nią odbudowę prawidłowej 
anatomii ścięgna Achillesa.


