
ZMNIEJSZ MASĘ CIAŁA  
BEZ SKALPELA

The 100% NoN-Surgical SoluTioN

ORBERA® helped patients lose 3x 
the weight of diet and exercise alone
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BALon  
żoŁądkowy 

 nr 1

Trzy razy większy spadek masy ciała, niż przy 
samym stosowaniu diety i ćwiczeń

12-miesięczne wsparcie

CAŁkowICIE NIEChIrurgICZNE roZwIąZANIE



The 100% NoN-Surgical SoluTioNThe 100% NoN-Surgical SoluTioN

Balon ORBERA365™ zapewnia 
wymierne wyniki już w okresie  
6 miesięcy. Po kolejnych 6 miesiącach 
umożliwia osiągnięcie jeszcze 
lepszych i trwalszych efektów.

Program ORBERA365™ łączy  
w sobie zalety najnowocześniejszego 
balonu żołądkowego ze wsparciem 
zespołu ekspertów oraz z dobraną 
indywidualnie dietą i planem ćwiczeń.

Program obejmuje kontrolę 
pojemności żołądka przy udziale 
balonu wraz z długookresowym 
doradztwem w zakresie zdrowego 
stylu życia. Celem programu jest 
zapewnienie skutecznego  
i bezpiecznego spadku masy ciała.

Masz dość  
wydawania pieniędzy na 
nieskuteczne programy 
odchudzające?

ZACZNIJ TrACIć NA wAdZE TrZy rAZy SZybCIEJ, dZIĘkI orbErA365™

www.pokonajotylosc.pl
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roZwIąZANIE NIEwyMAgAJąCE  
INTErwENCJI ChIrurgICZNEJ

12 MIESIĘCy PÓŹNIEJ

Pusty balon ORBERA® 
wprowadzany jest przez 
usta do żołądka

Przy pomocy strzykawki 
o pojemności 50 cm3 
balon jest napełniany 
jałowym roztworem soli 
fizjologicznej, aż osiągnie 
odpowiednią wielkość

Po umiejscowieniu  
w żołądku balon ułatwia 
przyzwyczajenie się do 
mniejszych posiłków

Po 12 miesiącach balon 
jest usuwany w sposób 
niewymagający  
interwencji chirurgicznej

Jak działa 
orBera365™
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12 MIESIĘCy Z bAloNEM orAZ  
PEŁNyM wSPArCIEM dlA PACJENTA 
W okresie 12 miesięcy dowiesz się, jak 
zmienić swój styl życia i jak zachować 
prawidłową masę ciała. Pomoże Ci  
w tym zespół ekspertów.

SPAdEk MASy CIAŁA bEZ 
INTErwENCJI ChIrurgICZNEJ  
ORBERA365™ jest odwracalną,  
niechirurgiczną metodą kontrolowania 
masy ciała. Oznacza to brak 
nacięć, szwów, blizn i modyfikacji 
anatomicznych.

wyNIkI NA śwIECIE  
Ponad 277 tysięcy balonów 
żołądkowych zastosowanych na 
całym świecie.

orbErA365™ PoMAgA SPożywAć 
MNIEJSZE PoSIŁkI I uZySkIwAć SZybSZE  
uCZuCIE SyTośCI 

bAloN żoŁądkowy Nr 1  
w rEdukCJI MASy CIAŁA  
ORBERA365™ jest światowym 
liderem wśród balonów służących 
do redukcji masy ciała. W okresie 
ostatnich 20 lat produkt ten pomógł 
tysiącom osób w walce z otyłością.
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oPTYMalNie 
ZaProJeKToWaNY 
BaloN
ORBERA365™ jest produktem o wysokiej jakości 
i niezawodności, co sprawia, że jest balonem 
żołądkowym nr 1 na świecie. Kluczowe cechy  
balonu żołądkowego ORBERA® decydują o jego stałej 
popularności wśród pacjentów na całym świecie.  
Balon żołądkowy jest zaprojektowany tak, aby 
zapewnić  bezpieczeństwo i kontrolowany spadek 
masy ciała pacjenta.

www.pokonajotylosc.pl



optymalna wielkość 
dostosowywana do 
indywidualnych potrzeb
Balon ORBERA365™ można 
dostosować do wymagań żołądka 
każdego pacjenta, tak aby zajmował 
odpowiednią przestrzeń. Przy wielkości 
i kształcie przypominającym owoc 
grejpfruta,  balon można napełnić  
w zakresie od  400 ml do aż 700 ml,  
w zależności od rozmiaru żołądka.

Skuteczny spadek masy ciała
Balon ORBERA365™ ma za zadanie 
zająć w żołądku taką ilość miejsca, aby 
wspomóc kontrolę nad wielkością porcji 
posiłków, przy jednoczesnym zapewnieniu 
poczucia sytości bez wrażenia 
dyskomfortu. Wykazano, że wielkość  
i kształt balonu ORBERA365™ pomaga 
pacjentom w zrzuceniu trzykrotnie 
większej masy ciała w porównaniu  
z samym stosowaniem diety i ćwiczeń.

Ponad 7 warstw silikonu 
wysokiej gęstości 
Każdy balon ORBERA365™ powstaje 
z 7 warstw silikonu medycznego, dzięki 
któremu balon jest bardzo  trwały i jest 
w stanie z łatwością wytrzymać działanie 
soków trawiennych przez 12 miesięcy.1
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bardzo gładki i okrągły
Balon ORBERA365™ nie posiada na 
swojej powierzchni żadnych nierówności, 
ostrych ani twardych krawędzi, które 
mogłyby podrażniać żołądek. 
Innowacyjny projekt ORBERA365™ 
cechuje się niewiarygodnie okrągłą, 
gładką i miękką powierzchnią, 
zapewniając bezpieczeństwo  
i zmniejszając ryzyko podrażnienia 
żołądka.



Ile to kosztuje?

Całkowity koszt programu ORBERA365™ nie jest stały, 
lecz zwykle obejmuje balon ORBERA®, procedurę jego 
wprowadzenia, procedurę usunięcia, opłaty związane  
z obsługą pacjenta przez placówkę oraz konsultację  
z lekarzem i dietetykiem przez okres od 18 do 24 miesięcy.

Jakie to uczucie?

ORBERA365™ wypełnia miejsce w żołądku pacjenta 
i powoduje, że już mała porcja posiłku daje uczucie 
sytości. W okresie 12 miesięcy pozostawania w żołądku 
pomaga w nauczeniu się odpowiedniej kontroli nad ilością 
spożywanego pokarmu.

Organizm zwykle przyzwyczaja się do obecności balonu 
ORBERA365™ w ciągu kilku pierwszych dni. U większości 
pacjentów występują w tym okresie nudności, wymioty lub 
refluks. Objawy te jednak zwykle mijają, a lekarze pomagają 
w ich łagodzeniu.

Czy to naprawdę działa?  
Jakiego spadku masy ciała mogę się spodziewać?

ORBERA® pomogła tysiącom pacjentów na całym świecie  
w pozbyciu się zbędnych kilogramów. Produkt ten 
przebadano w ramach ponad 200 badań klinicznych. 
W badaniu rejestracyjnym przeprowadzonym przez 
amerykańską Administrację ds. Żywności i Leków (FDA), 
pacjenci tracili na wadze przeciętnie trzy razy więcej, niż 
przy zastosowaniu samej diety lub ćwiczeń, lub około 10% 
wyjściowej masy ciała.

kiedy wyniki będą zauważalne?

Spadek masy ciała następuje gwałtownie i w większej części 
zachodzi w ciągu pierwszych trzech miesięcy od chwili 
wprowadzenia balonu. ORBERA365™ może pozostawać 
w żołądku do 12 miesięcy, pomagając w dalszej redukcji 
masy ciała i utrwalaniu zmian stylu życia. Dodatkowo, ponad 
12-miesięczne porady pozwalają na nauczenie się, jak 
utrzymywać pożądaną masę ciała w długim okresie czasu.

odPowiEdZi nA  
TWOJE PYTANIA

www.pokonajotylosc.pl



Co robić, jeśli przybieram na wadze?

W trakcie stosowania balonu ORBERA365™ wiele osób 
jest w stanie wypracować nowy styl życia pozwalający 
na zachowanie niższej masy ciała, lub nawet na dalszy 
jej spadek już po wyjęciu balonu. To właśnie dlatego tak 
ważne są porady i badania kontrolne po usunięciu balonu. 
Jednakże należy pamiętać, że  u niektórych osób może 
nastąpić wzrost masy ciała po usunięciu balonu.

Dzięki ORBERA®  
Andrzej zrzucił 14 kg.

„Zrzuciłem 14 kilogramów 
dzięki ORBERA® i utrzymuję 
niską masę ciała  
od pięciu lat”



NoTaTKi
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ważne informacje na temat bezpieczeństwa stosowania systemu balonu wewnątrzżołądkowego orbErA365™:

System balonu wewnątrzżołądkowego ORBERA365™ jest wyrobem stosowanym w celu wspomagania 
redukcji masy ciała przeznaczonym dla: 1) osób dorosłych mających indeks masy ciała (BMI) w zakresie od 
27 do 50 kg/m2, które nie uzyskały redukcji masy ciała lub zachowania obniżonej masy przy zastosowaniu 
nadzorowanego programu odchudzania lub 2) osób dorosłych mających BMI powyżej 40 kg/m2 lub 
BMI wynoszący 35 kg/m2 z chorobami współwystępującymi lub innym zabiegiem chirurgicznym, w celu 
obniżenia ryzyka z nim związanego.

Aby zastosować ORBERA365™ pacjent musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w 12-miesięcznym 
programie obejmującym zdrową dietę i plan ćwiczeń fizycznych. W razie nie przestrzegania diety  
i programu ćwiczeń, prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte znaczące wyniki w zakresie spadku masy 
ciała. Może nastąpić nawet jej wzrost.

Odchudzanie i utrzymanie pożądanej masy ciała nie jest rzeczą łatwą. Dlatego przez cały okres trwania 
programu pacjent będzie pozostawał pod nadzorem zespołu lekarzy, fizjologów i dietetyków. Członkowie 
tego zespołu pomogą we wprowadzeniu poważnych zmian w zakresie zwyczajów pokarmowych i 
aktywności fizycznej, i ich późniejszym utrzymaniu.

Balon ORBERA365™ wprowadza się na nie więcej niż 12 miesięcy. Pozostawienie balonu w żołądku na 
czas dłuższy niż 12 miesięcy może wiązać się z podwyższonym ryzykiem powikłań.

Niektórzy pacjenci nie kwalifikują się do zastosowania ORBERA365™. Lekarz przeanalizuje historię 
choroby i przeprowadzi badania mające na celu określenie, czy system ten można zastosować w 
danym przypadku. Dodatkowo, w chwili wprowadzania systemu, lekarz może zidentyfikować takie 
czynniki wewnętrzne, jak obecność podrażnienia żołądka lub wrzodów, które uniemożliwią zastosowanie 
ORBERA365™.
Nie wolno stosować ORBERA365™ w okresie ciąży, u kobiet planujących zajście w ciążę w okresie 
najbliższych dwunastu miesięcy oraz u kobiet karmiących piersią.

Do powikłań potencjalnie związanych ze stosowaniem ORBERA365™ należą czynniki ryzyka związane  
z każdym zabiegiem endoskopowym, oraz czynniki związane z lekami i metodami stosowanymi w ramach 
zabiegu. Istotne znaczenie ma także osobnicza tolerancja dla ciała obcego umieszczonego w żołądku.  
Do możliwych powikłań należą: częściowa lub całkowita blokada jelita przez balon, niedostateczny spadek 
masy ciała lub całkowity brak spadku masy ciała, niekorzystne skutki spadku masy ciała, dyskomfort 
żołądkowy, nudności i wymioty, konieczność przedwczesnego usunięcia balonu, ból brzucha lub pleców, 
kwaśny refluks, wpływ na procesy trawienia pokarmu, blokada pokarmu dostającego się do żołądka, 
wzrost bakterii w płynie wypełniającym balon, który może prowadzić do infekcji, uszkodzenie tkanki 
wyściełającej przewód pokarmowy, żołądek lub przełyk, oraz wypompowanie balonu.

Ważne: Pełna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania wyrobu dostępna jest u lekarza.
*Wyniki uzyskano z indywidualnych oświadczeń pacjentów, wyniki mogą ulegać zmianom.
ORBERA information on file: MKT-01145-01R01



orbErA365™
SySTEM rEdukCJI MASy CIAŁA

CZy JESTEś goTowy  
NA odChudZANIE Z orbErA365™?

ZACZNIJ Już dZIś

www.pokonajotylosc.pl

Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź
tel: 42 639 10 10, fax 42 639 10 20

info@hammer.pl

www. hammer.pl

Oficjalny dystrybutor sprzętu firmy  
Apollo Endosurgery, Inc. 

 na terenie Polski:

orBera365™  
System redukcji masy ciała

Apollo Endosurgery UK Ltd
The Mill, Haggs Farm, Haggs Road, Follfoot, Harrogate,  

North Yorkshire, HG3 1EQ, Wielka Brytania
ORBERA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apollo Endosurgery, Inc.




