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probiotyk wieloszczepowy zawiera unikalną 
kompozycję czterech szczepów bakterii probio-

TMtycznych w kapsułkach dojelitowych DRcaps
– chroniących probiotyki przed działaniem kwa-
su solnego w żołądku i rozpuszczających się 
dopiero w jelitach. 

4 Enteric

probiotyk wieloszczepowy dedykowany spor-
towcom oraz osobom aktywnym fizycznie, 
który zawiera unikalną kompozycję pięciu 
szczepów probiotycznych, starannie dobranych 
do potrzeb ludzi uprawiających sport. 

zawierają unikalną kompozycję ośmiu szczepów 
bakterii probiotycznych. Utrzymują ich zawartość 
w organizmie oraz wspierają mikrobiotę. 

uzupełnia codzienną dietę o szczep probiotyczny 
Lactobacillus plantarum 299v.  Posiada 
pozytywną opinię Instytutu Jakości Jagielloń-
skiego Centrum Innowacji. 

zawierają 7 bakterii probiotycznych i 2 prebio-
tyki. Utrzymują zawartość tych bakterii i prebio-
tyków w organizmie oraz wspierają mikroflorę 
jelitową. 

nowoczesny probiotyk dobrany dla osób poszu-
kujących równowagi. Zawiera unikalną kom-
pozycję dwóch szczepów bakterii probio-
tycznych. 
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probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb 
SANPROBI

Profilaktyka 
onkologiczna 
raka prostaty i jąder



Rak jądra

Wczesne rozpoznanie nowotworu jądra pozwala 
na skuteczną terapię i całkowite wyleczenie, a życie 
po leczeniu raka jądra nie odbiega od normalności.

Nowotwór prostaty rozwija się powoli, niekiedy 
bezobjawowo, więc szybka diagnoza umożliwia 
radykalne i skuteczne leczenie.
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Zachorowalność w Polsce
Ok. 1 000 mężczyzn rocznie. To po-
zornie niewiele, ale… do lekarza 
zgłaszają się młodzi mężczyźni nie-
stety już w bardzo zaawansowanym 
stadium choroby.

Kto choruje? W jakim wieku?
Najczęściej młodzi mężczyźni w wie-
ku 15-30 lat.

Czynniki ryzyka
• niezstąpione jądro w wieku dzie-

cięcym

• wcześniejsze występowanie no-
wotworu w drugim jądrze

Objawy
Zmiany w konsystencji i wielkości za-
wartości moszny, bezbolesne po-
większenie jądra i twarde zmiany 
w obrębie moszny, uczucie ciężkoś-
ci jądra.

Badania i leczenie
Badanie palpacyjne i wykonanie 
USG – bezbolesne, bezinwazyjne. 

Usunięcie jądra i w razie koniecz-
ności chemioterapia. Wyniki lecze-
nia są doskonałe i dają szansę na 
wieloletnie przeżycia! 

Profilaktyka
Samobadanie – raz na kilka miesię-
cy. Zajmie Ci to 3 minuty!

Wizyta u urologa – w przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości lub obaw.

Aktywny tryb życia, zdrowa dieta, 
niepalenie tytoniu.

Zachorowalność w Polsce
W Polsce zapada na niego ok. 9 000 
mężczyzn rocznie. To drugi, po raku 
płuc, najczęściej diagnozowany no-
wotwór u mężczyzn.

Objawy
Najczęściej przebiega bezobjawo-
wo, ale trudności w oddawaniu mo-
czu i częste jego oddawanie, bóle 
w podbrzuszu, okolicy lędźwiowej 
i krocza oraz krwiomocz mogą na-
suwać podejrzenie.

Badania i leczenie
Badanie prostaty palcem przez od-
bytnicę i wykonanie USG – bezbo-
lesne, bezinwazyjne; określenie po-
ziomu PSA w krwi, biopsja.
Całkowite chirurgiczne usunięcie 
prostaty i w razie konieczności – wę-
złów chłonnych miednicy; radiote-
rapia, hormonoterapia.

Profilaktyka
Mężczyźni po 50. roku życia powin-
ni regularnie wykonywać badanie 
lekarskie i określać poziom antyge-
nu PSA. 
Aktywny tryb życia, zdrowa dieta, 
niepalenie tytoniu, unikanie alko-
holu.

Materiał opracowany przez lekarzy urologów Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego      Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Zwiększone ryzyko 
występowania raka

Kto choruje? W jakim wieku?
Ryzyko choroby wzrasta z wiekiem, 
znaczenie mają też uwarunkowania 
genetyczne.
Najczęściej dotyka mężczyzn pomię-
dzy 65. a 70. rokiem życia.

Czynniki ryzyka
•  ryzyko zachorowania wzrasta po 

55. roku życia
•  otyłość
•  siedzący tryb życia
•  infekcje dróg moczowych
• nadużywanie alkoholu, palenie 

tytoniu
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