Ulcerul piciorului diabe c este o complicație a piciorului diabe c și
apare la aproape 15% din pacienții cu diabet. În cazul acestei afecțiuni,
apar răni dureroase, care nu se vindecă, din cauza tulburărilor de
metabolism. Disconfortul ﬁzic și psihic sunt foarte mari și sunt cauzate
de faptul că țesuturile sunt expuse în totalitate, favorizând apariția
infecțiilor și a altor complicații.
Primele semne de instalare a ulcerului piciorului diabe c sunt
modiﬁcările apărute la nivelul degetelor piciorului, sub formă de
crăpături sau leziuni. Acestea pot exista și pe talpă, gleznă sau călcâi.
Orice leziune, bătătură sau bășică trebuie analizate cu atenție, pentru că
pot indica apariția acestei complicații.
Piciorul diabe c este periculos, deoarece ulcerațiile, infecțiile și
cangrena pot duce la amputarea piciorului, în 80% din cazuri.
Poți evita riscul amputării piciorului dacă apelezi la o soluție inovatoare,
disponibilă în cadrul MEDICOVER. Terapia se numeste ESWT și este una
dintre cele mai bune soluții de tratament existente pentru piciorul
diabe c. Rezultatele terapiei cu unde de șoc sunt vizibile după primele
ședințe, rata de vindecare ﬁind foarte mare.

piciorului. În numai câteva săptămâni, vindecarea ulcerelor este
completă. Dincolo de acest aspect, marele avantaj al terapiei ESWT este
că nu există efecte adverse.

Durata tratamentului
Tratamentul constă în 5 ședințe de terapie cu unde șoc. Durata
tratamentului variază în funcție de cronicitatea afecțiunii și posibilele
complicații existente. Rezultatele sunt vibizile dupa primele ședințe, iar
vindecarea completă a plăgilor se poate realiza în numai câteva
săptămâni.

Beneficiile tratamentului
Total neinvaziv
Fără durere
Fără efecte secundare

Tratamentul prin tehnologia cu ultrasunete
Terapia cu unde de șoc este una dintre cele mai eficiente soluții
existente la ora actuală pentru ulcerele piciorului diabetic. Tratamentul
prin ESWT accelerează vindecarea rănilor și ale țesuturilor afectate de
ulcerații, prin undele ultrasonice pe care le propagă.
Potrivit studiilor existente, acest tip de terapie pentru piciorul diabetic
are o rată de succes de peste 75%, în cazurile de ulcer diabetic cronic ale
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1500 LEI
Tratament neinvaziv, nedureros
și fără efecte adverse

LAURA P - 63 ani

ANONIM - 55 ani

Diagnostic: Plagă postdecapare leziune necrotică retromaleolar stâng
Comorbidități: Arteriopatie și diabet tip II

Diagnostic: Plagă suprainfectată (arsura veche de 3 luni) antepicior drept
de aprox 6/3 cm, durere locală, edem gleznă
Comorbidități: Diabet zaharat insulino-dependent
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Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.
Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.

VASILE B- 70 ani

ANONIM - 51 ani

Diagnostic: Plagă suprainfectată planta antepicior stâng, afectare osoasă
Comorbidități: Diabet dezechilibrat tip II, obezitate, neuropatie diabetic

Diagnostic: Ulcer varicos suprainfectat retromaleolar stâng
eritem gambier bilat, multiple leziuni de grataj
Comorbidități: Insuficiență venoasă cronică, stafilococ prezent pe gambe
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Tratamentul a durat 6 luni până la vindecare.
Tratamentul a durat 1 lună până la vindecare.
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