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Terapia Salus-Talent URO 
– szansą dla wielu pacjentów
O absolutną nowość w MARKMED pytamy specjalistę fizjoterapii,
dr. n. med. Marka Wiechecia

Nietrzymanie moczu to poważny problem kobiet, ale również mężczyzn 
w różnym wieku… Schorzenia uroginekologiczne i urologiczne to poważny 
problem dla pacjentów obu płci w różnym wieku. Nie jest prawdą, że nie-
trzymanie moczu jest to schorzenie tylko u pań w podeszłym wieku. Tak 
naprawdę u pacjentek w każdej grupie wiekowej występuje ten problem, ale 
chyba najbardziej krępujący jest dla młodych kobiet. Najczęściej zaczyna się 
po urodzeniu pierwszego lub drugiego dziecka lub jest związany z charakte-
rem wykonywanej pracy. Dla mężczyzn ta grupa schorzeń to przede wszyst-
kim problemy z prostatą i wynikające z nich powikłania oraz zaburzenia 
związane z erekcją. W sposób zachowawczy nietrzymanie moczu leczy się 
za pomocą metod fizjoterapeutycznych, korzystając m.in. z elektrostymulacji 
aplikowanej za pomocą elektrod dopochwowych lub analnych. Nie jest to ro-
dzaj terapii akceptowany przez wszystkich pacjentów. Z terapią nietrzymania 
moczu w naszym Centrum Rehabilitacji MARKMED idziemy krok dalej: pro-
ponujemy bezinwazyjny, niekrępujący, komfortowy dla pacjentów system te-
rapii polem elektromagnetycznym o swoistej charakterystyce i właściwościach.

Czym jest Terapia Salus-Talent URO? Terapia Salus-Talent URO to rodzaj 
głębokiej stymulacji elektromagnetycznej o dużej intensywności i małej 
częstotliwości pola elektromagnetycznego, przez co zabiegi wykonywane 
są bezinwazyjnie i są bezpieczne dla pacjenta oraz odznaczają się wysoką 
skutecznością. W przypadku schorzeń uroginekologicznych, które dla pa-
cjentów są dosyć krępujące, możliwość skorzystania z terapii, która jest apli-
kowana z zewnątrz, bez konieczności rozbierania się i ingerowania w jamy 
ciała, jest sytuacją komfortową. Właśnie te czynniki zdecydowały o wprowa-
dzeniu terapii Salus-Talent do naszego Centrum.

Terapia nie jest jeszcze szeroko znana… Obecnie w Polsce terapia Salus-
-Talent URO prowadzona jest w trzech ośrodkach klinicznych, nasze centrum 
jest czwartym miejscem, gdzie pacjenci mogą z niej skorzystać. Koszt zaku-
pu samego urządzenia jest bardzo wysoki, jednak mając na względzie poten-

cjalną liczbę pacjentek i pacjentów, którzy mogliby skorzystać z tej terapii 
oraz łatwość jej przeprowadzenia, myślę, że warto podjąć taką inwestycję.

Jakie są wskazania do tej terapii? Wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzyma-
nie moczu wywołane nagłymi parciami, nietrzymanie moczu pochodzenia neu-
rogennego, nietrzymanie moczu o mieszanym podłożu, nietrzymanie moczu 
po zabiegach operacyjnych u kobiet i mężczyzn, nietrzymanie stolca, dysfunk-
cje seksualne (zaburzenia erekcji i suchość pochwy), przewlekłe zapalenie gru-
czołu krokowego, ostre i przewlekłe bóle miednicy, w tym bóle menstruacyjne. 
Terapia obejmuje 8 zabiegów wykonywanych w czasie 3-4 tygodni. Seria zabie-
gowa może być powtarzana raz na trzy miesiące. Mamy nadzieję na współpracę 
z lekarzami ginekologami i urologami, bowiem nasza propozycja może stanowić 
terapię główną lub być świetnym uzupełnieniem stosowanych już terapii. Za-
praszamy zainteresowanych lekarzy do odwiedzenia naszego gabinetu w celu 
zapoznania się z możliwościami urządzenia i stosowanej terapii.

Terapia nakłada również ograniczenia… tak, przeciwwskazaniami bez-
względnymi do terapii są: ciąża, schorzenia onkologiczne, implanty meta-
lowe w obrębie pola zabiegowego, implanty elektroniczne, wiek rozwojowy. 
Ograniczeniem względnym jest menstruacja, podczas której nie wykonuje-
my zabiegów u pacjentek.

Doświadczenia w stosowaniu metody… to liczne prace naukowe potwier-
dzające skuteczność tej terapii, ale również przeprowadzony w naszym 
Centrum Rehabilitacji MARKMED pilotażowy, bezpłatny program terapii nie-
trzymania moczu dla 39 kobiet i 1 mężczyzny, na bazie którego powstanie 
opracowanie naukowe. Oceniając wstępnie uzyskane wyniki, już w tej chwili 
mogę powiedzieć, że uzyskane rezultaty są bardzo zadowalające, a opinia 
pacjentów, którzy brali udział w tym programie, bardzo pozytywne.

Dziękuję za rozmowę.

Tylko w czerwcu seria zabiegów 50% taniej.

Wyjątkowa i rewelacyjna bezinwazyjna terapia 
uroginekologiczna Salus-Talent URO dostępna 
tylko w MARKMED

WSKAZANIA:
• nietrzymanie moczu o różnym podłożu
• przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
• nietrzymanie stolca
•  dysfunkcje seksualne (m.in. problemy z erekcją, 

suchość pochwy)
• bóle menstruacyjne
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