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Türkiye Temsilcisi
PARİTE MEDİKAL

Siroz hastalığı veya bazı kanser hastalıkları sırasında 

hastaların karın bölgesinde biriken asit; vücudun 

idrar boşaltma sistemi kullanılarak, otomatik ve 

sürekli olarak tahliye edilir.

alfapump cilt altına yerleştirilerek, doktorun

belirlediği zamanlamaya göre, kontrollü ve sürekli belirlediği zamanlamaya göre, kontrollü ve sürekli 

bir şekilde asidi vücuttan dışarı çıkarır. Böylece 

parasentezin neden olduğu, günlük yaşamınızı

engelleyen olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Hastanın yapacağı tek şey vardır: Cihazı şarj etmek! 

Cihaz, vücut dışından ve kablosuz olarak kolayca 

şarj edilebilen piliyle birkaç gün boyunca çalışabilir.

Tekrarlanan PARASENTEZ 
yükünden ve zorlayıcı
hastane ziyaretlerinden

kurtulun!

alfapump asit pompasının sizin için uygun olup
olmadığını doktorunuza danışabilirsiniz.
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alfapump kullanımına başlayan hastalar ilk günden

itibaren sürekli asit tahliyesinin rahatlığını yaşamaya 

başlarlar ve günlük yaşamlarında asit tahliyesi gibi bir 

sorunları kalmaz. alfapump bunu otomatik ve sürekli 

olarak doğal yollardan yapar.

Hastaya faydası nedir?

alfapump kullanımının bilinen bir yan etkisi

bulunmamaktadır.

Yan etkisi var mı?

alfapump'un akıllı şarj cihazıyla kolayca şarj

edilmesinden başka hastanın yapması gereken hiçbir şey 

yoktur.

Hasta nelere dikkat etmeli?

“alfapump kullanımıyla beraber hastanın
yaşam kalitesinde büyük değişiklikler olur.”

Vücut içine yerleştirilmesi sırasında hastaya göre

programlanan alfapump, bir müdahale yapılmasına

gerek olmadan otomatik ve sürekli asit tahliyesi yapar. 

Nasıl kullanılır?

Vücut içinde karın bölgesine yerleştirilen alfapump'ın 

iki kateter bağlantısı vardır. Biri asidi pompaya çekmek 

için, diğeri bu asidin mesaneye gönderilmesi için

kullanılır. Böylece karın boşluğunda biriken asit, vücut 

dışından bir girişim yapılmadan, vücudun doğal

boşaltım sistemi kullanılarak vücut dışına atılır.

Nasıl çalışır?

Cihazın vücuda yerleştirilmesi, uzman ve

tecrübeli hastane ekibi tarafından ortalama 40

dakika süren cerrahi operasyonla gerçekleştirilir.

Vücuda nasıl yerleştirilir?
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Karın boşluğunda biriken asidin tahliyesine (Parasentez)

ihtiyaç duyan bir hastaysanız, doktorunuzla görüşerek

alfapump'ın sizin için uygunluğu hakkında bilgi

alabilirsiniz.

Sizin için uygun mu?

alfapump, siroz hastalığı veya bazı kanser hastalıkları 

sırasında karın boşluğunda biriken asidin tahliyesi gereken 

hastalar içindir. Parasentez olarak bilinen bu işlem için artık 

alfapump var. Dünyada İLK ve TEK!

Kimler için?

Karın boşluğunda biriken asidi (Siroz hastalığında olduğu 

gibi) tahliye eden küçük boyutlarda bir pompadır. Asidi 

mesaneye taşıyarak doğal yoldan tahliyesini sağlar.

alfapump vücut içerisine yerleştirildikten sonra kablosuz 

teknolojiyle şarj edilebilir ve yeniden programlanabilir. 

Alfapump nedir?


