
 

 
 

 

 

 

 

Ha további információkra van szüksége, kérdezze orvosát. 

Kiegészítő anyagokat tud adni a termékről, az 

eljárásról és a programról. 

 

 
www.allurion.com 

Boston | Paris | Dubai 

Készült az USA-ban 

 

 
Lépjen az Elipse közösségbe: 

 fb.com/allurion   @alluriontech @alluriontech 

 
 

 

 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 vizsgálat alapján állapítja meg az Ön alkalmasságát.      

Fontos, hogy teljes és pontos kórelőzményt adjon az orvosának. 

 
1 Courcoulas et al. Int J Obes. 2017; 41(3):427-33. 

2 Ponce et al. Surg Obes Rel Dis. 2015; 11(4): 874-81. 

3 Raftopoulos és Giannakou. Surg Obes Relat Dis. 2017 júl;13(7):1174-1182. 

4 Al Sabah et al. SOARD. doi:10.1016/j.soard.2017.12.001 
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AMIKOR A DIÉTA 
ÉS A TESTEDZÉS 

NEM ELÉG 
Az ElipseTM

  ballon bemutatása 

Áttörést jelentő gyógyászati súlycsökkentő technológia
 Nem szükséges műtét, endoszkópia vagy érzéstelenítés 

 
 

ElipseTM
  program 
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„Az Elipse program volt a 
fordulópont számomra… 
visszaadta az irányítást a 
súlyom és a testem felett.” 

- Claire 

http://www.allurion.com/


  
 

 

 

 
 

MERT LEGTÖBBÜNK SZÁMÁRA A DIÉTA NEM ELÉG 

Az ElipseTM
 ballonos súlycsökkentő program az a katalizátor, amire Önnek szüksége van a súlycsökkentő utazás 

megkezdéséhez 

Tudjuk, milyen nehéz fogyni, és néha a diéta egyszerűen nem elég. Ezért hoztuk létre az Elipse ballonos 
súlycsökkentő programot, hogy segítsük Önt elindítani az új úton. 

 
 
 
 

1. HÓNAP  

HOGYAN MŰKÖDIK 

 
TANÁCSADÁS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL 

 

Találkozzon csapatával, kezdje meg a táplálkozási és 

testedzési képzést, és tanulja meg, hogyan növelheti 

maximálisra az Elipse program hatását. 

 

A gyomorballonok megértése 
 

A súlycsökkentő ballonok széles körben elfogadott eszközökké váltak, 

és jelentősebb, fenntarthatóbb súlycsökkenést kínálnak, mint 

önmagában a diéta és a testedzés.1,2
 

 
A súlycsökkentő ballonok azon az elven működnek, hogy 

telítettségérzést szimulálnak, űrt foglalnak el a gyomorban, és 

lassítják az étel áthaladását. Jelenlétük segíti a felhasználókat abban, 

hogy gyorsabban érezzenek telítettséget, belülről kifelé tanítja meg 

nekik, hogy kisebb adagokat egyenek. A súlycsökkentő ballonok 

lehetővé teszik a felhasználóik számára, hogy egészségesebb 

étrendet válasszanak a szokásos diétákat kísérő kívánás és éhezés 

nélkül. 

 
 

Beszéljen az orvosával 
 

Az Elipse ballon ideiglenes súlycsökkentést elősegítő eszköz 18 éven 

felüli túlsúlyos vagy elhízott felnőttek számára, akiknek a testtömeg 

indexe (BMI) ≥ 27. 

 
Beszélje meg orvosával még ma, hogy megfelel-e Önnek az Elipse 

program. További információkat az www.allurion.com oldalon 

találhat. 

Az Elipse ballon használatával tegye rendbe 
egészségét és derékbőségét 

 
Míg a gyomorballonok korábbi generációit altatást igénylő 

endoszkópos orvosi eljárással kellett elhelyezni és eltávolítani, az 

Elipse ballon az első olyan gyomorballon, amit le lehet nyelni, és 

hónapokkal később természetes úton lehet üríteni.* Az Elipse ballont 

jellemzően rövid járóbeteg kezelés során lehet behelyezni, így rögtön 

visszatérhet tevékenységeihez.  Nem szükséges műtét, endoszkópia 

vagy altatás*, és mindenek felett áll a kényelem, komfort és 

biztonság. 

 
 

Az Elipse ballon segítségével a program résztvevői átlagosan 13-15 

kg-ot tudnak fogyni négy hónap alatt1,2. 

 
Az átfogó Elipse program résztvevőjeként meg fogja kapni azt a 

segítséget, amire szüksége van a sikerhez.  Elkötelezett 

egészségügyi szakemberek csapata, köztük egy orvos és egy 

dietetikus, fog Önnek segíteni. Vezeték nélküli, digitális mérleg 

biztosít állandóan friss adatokat az előrehaladásáról a csapat 

számára, és a csapatánál tett többszöri látogatás révén maximálisan 

használhatja ki az Elipse ballon előnyeit. 

 

 
*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. 

 

2-5. HÓNAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. HÓNAP 

 

SÚLYCSÖKKENÉS AZ ELIPSE BALLONNAL 

 

Az Elipse ballont egyszeri járóbeteg eljárás során kell 

lenyelni, ami nem igényel műtétet, endoszkópiát vagy 

altatást. 

 

Folytatódik az étrendre és egészséges életmódra vonatkozó 

tanácsadás. 

 

Vezeték nélküli, «okos» mérleg csatlakozik az 

orvosához, aminek révén figyelemmel tudja követni az 

előrehaladását, és valós idejű tanácsot és támogatást 

tud nyújtani. 

Négy hónap után a ballon leürül, és természetes úton 

távozik anélkül, hogy bármilyen orvosi eljárásra lenne 

szükség.* 

 

STABILIZÁLÁS ORVOSI FELÜGYELET ALATT 

 

A csapat támogatása folytatódik, és segít Önnek 

abban, hogy táplálkozás-viselkedésének megváltozása 

tartós legyen, ami a hosszú távú súlycsökkenés 

fenntartásának kulcsa. 
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