Ha további információkra van szüksége, kérdezze orvosát.
Kiegészítő anyagokat tud adni a termékről, az
eljárásról és a programról.

Az Elipse ballon volt a fordulópont, ami
visszahozott az életbe. Csapatom ott volt, hogy
útmutatást adjon, a ballonom pedig állandóan
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Ez az orvostechnikai eszköz szabályozás alá eső egészségügyi termék, ami az európai rendeletek
alapján a CE jelölést viseli.
© 2017 Allurion Technologies Inc., Minden jog fenntartva.
Az Elipse ballon ideiglenes súlycsökkentést elősegítő eszköz 18 éven felüli túlsúlyos vagy elhízott
felnőttek számára, akiknek a testtömeg indexe (BMI) ≥ 27. Az Elipse ballont kizárólag olyan
egészségügyi szakember vezetheti be, aki ismeri az Elipse ballon használatát. Az Elipse ballont
felügyelt táplálkozási és viselkedés-módosítási program mellett kell használni.
Bizonyos személyek nem feltétlenül alkalmasak az Elipse ballon használatára. Az Ön orvosa
részletes kórelőzmény és fizikai vizsgálattal alapján állapítja meg az Ön alkalmasságát. Fontos, hogy
teljes és pontos kórelőzményt adjon az orvosának.
1 Raftopoulos and Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 júl;13(7):1174-1182.
2 Al Sabah et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001
3 Courcoulas et al. Int J Obes. 2017; 41(3):427-33.
4 Ponce et al. Surg Obes Rel Dis. 2015; 11(4): 874-81.
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MŰTÉT NÉLKÜL
ENDOSZKÓPIA NÉLKÜL
ÉRZÉSTELENÍTÉS NÉLKÜL
PONTOS EREDMÉNYEK.

A SÚLYCSÖKKENTŐ
UTAZÁSHOZ
KIINDULÓPONTJA

AZ ELIPSE PROGRAM

GYIK

SÚLYCSÖKKENÉS, AMI ELHOZZA A VÁLTOZÁST

Hogyan kerül az Elipse ballon a
gyomromba?

• Mivel az Elipse ballon telítettség érzést fog adni a gyomrában, éhezés
nélkül fog kevesebbet enni.

• A súlya 13-15 kg-mal csökken négy hónapos terápia alatt.

1,2

• A klinikai tanulmányok egyöntetűen bizonyítják, hogy a
Amennyiben Ön jelentősen túlsúlyos, és sikertelenül

gyomorballonok jelentősen nagyobb súlycsökkenést biztosítanak,
mint önmagában a diéta és testedzés.3,4

próbálkozott már fogyókúrával, az ElipseTM ballonos
súlycsökkentő program éppen Önnek való lehet. Az Elipse

ÁTTÖRÉS AZ EGYSZERŰSÉGBEN

program központjában egy lágy ballon áll, amit az Ön

• Az Elipse ballont rövid, 20 perces kezelés során helyezik el a

gyomrába helyeznek. A ballont egy 20 perces kezelés során
kell lenyelnie, és sem a ballon behelyezése, sem annak
kivétele nem igényel műtétet, endoszkópiát vagy
érzéstelenítést.*

gyomorban. Megközelítőleg négy hónappal később önmagát üríti,
és természetesen módon távozik.

• A behelyezést követően a legtöbb ember gyorsan visszatér a
mindennapi tevékenységeihez, és az Elipse ballont senki sem látja.

• Az Elipse program a gyomorballon minden előnyét kínálja
endoszkópia, érzéstelenítés vagy műtét nélkül.*

A gondozó csapat segítségével és a ballon által keltett

SEGÍTSÉG A SÚLYCSÖKKENTŐ UTAZÁSBAN

telítettség érzésével megváltoztathatja étkezési szokásait, és

• Az Elipse program nem hagyja Önt egyedül. Folyamatos támogatást

újra visszanyerheti egészségét.

fog kapni az orvosától és egy dietetikustól a program alatt.

• A program elején „okos” mérleget és mobil alkalmazást fog kapni,
amivel kapcsolódhat orvosához, a csapat számára pedig lehetővé teszi
a súlyalakulás nyomon követését.

• Az egészségügyi csapat által küldött SMS üzenetek valós idejű
tanácsot adnak, és segítik Önt az előrehaladásban

AZ ELIPSE BALLON

Miután orvosa megerősíti, hogy az
Elipse ballonos terápia megfelel Önnek,
egy rövid, 20 perces járóbeteg ellátás
során behelyezi a ballont a gyomrába. A
leeresztett ballont tartalmazó kapszulát
fogja lenyelni egy vékony csővel együtt.
Amit a kapszula a gyomrába került,
orvosa a cső használatával folyadékkal
tölti fel a ballont. A ballon feltöltése után
az orvos finoman eltávolítja a csövet, és
Ön már mehet is.
Könnyen lehet lenyelni a ballont?
A legtöbb ember minden nehézség
nélkül le tudja nyelni az Elipse ballont
tartalmazó kapszulát. Orvosuk segíthet
azoknak, akiknek nyelési nehézségeik
vannak. Az orvos egy vékony dróttal
(vezetőnyárs) fogja elősegíteni a
kapszula bevezetését a helyére
endoszkópia vagy érzéstelenítés
nélkül.
Mennyit tudok fogyni?
A legtöbb ember súlya 13-15 kg-mal
csökken négy hónapos terápia alatt.1,2

Az Elipse ballon állandó

Mivel van feltöltve a ballon?

telítettségérzetet kelt, így Ön

A ballon 550 ml folyadékkal van feltöltve.

kevesebbet fog enni éhezés

Mennyi idő alatt lehet visszatérni a
normál tevékenységekhez
behelyezés után?
A legtöbb ember egy vagy két napon
belül tud visszatérni a normál
tevékenységhez, de néhány ember
hányingert, hasi görcsöket, illetve
alkalmanként hányást tapasztal a ballon
behelyezése után. A legtöbb esetben
ezek a tünetek jól kontrollálhatók az orvos
által felírt, általános használatú
gyógyszerekkel.
Kell-e bármilyen étrendi korlátozást
betartanom a program alatt vagy
után?
Nincsenek kifejezett étrendi korlátozások
az Elipse program esetében. A
súlycsökkenés maximális növelése és a
kényelem optimalizálása érdekében
azonban a dietetikusa az Önre, testére és
céljaira szabott javaslatokat fog tenni.
Hogyan távolítják el a ballont?
Miután megközelítőleg 16 hétig
tartózkodott az Ön gyomrában a ballon,
egy időzített kioldó szelep fog megnyílni,
aminek hatására az kiürül, és
természetes módon halad végig a
gyomor-bél rendszeren anélkül, hogy
eltávolítási eljárásra lenne szükség.*
Mi történik ekkor?

nélkül, amivel a legtöbb
fogyókúra jár.

A program valóban hasznos. A támogatás
egyszerű, mégis hatékony és kielégítő.”
CRISTINA

Az Elipse ballon távozása után az Elipse
program és az egészségügyi csapat által
nyújtott támogatás egy hónapig tart, hogy
megerősítse az új életvezetési szokásait.
Az Elipse program végén már Önön múlik,
hogy folytassa súlyának kezelését.
*Ritka esetekben az Elipse ballon eltávolításához endoszkópos vagy műtéti beavatkozásra lehet szükség. Beszélje
meg orvosával még ma, hogy megfelel-e Önnek az Elipse program. További információkat a www.allurion.com
oldalon találhat.

