
USŁUGI MEDYCZNE - CENTRUM PROKTOLOGII
Rejestracja pacjentów osobiście lub telefonicznie:
od poniedziałku do piątku 08:00 – 18.00

tel./fax : 032 2526 701, 032 2527 378, 
e-mail: przychodnia@mekmed.pl
www.mekmed.pl

Zapraszamy do Centrum Medycznego 
w kamienicy ARCUS przy ulicy Gruszczyń-
skiego 2 (II piętro) przy Placu Piłsudskiego.
W Centrum Medycznym znajduje się 
11 nowocześnie wyposażonych gabinetów, 
w których przyjmują:

Centrum Medyczne
ulica Gruszczyńskiego 2 (II piętro) przy Placu Piłsudskiego
telefon: 32 33 92 120 do 139
Godziny otwarcia Centrum Medycznego
poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00

                  rewolucja 
w leczeniu hemoroidówLiporzeźbienie czyli VASER 

High Definition Liposculpture

Metoda VASER High Definition Liposculpture  to zupełnie nowa jakość w zabiegach kształtowania sylwetki, 
która nie tylko zmniejsza zbiorniki tłuszczowe w typowych miejscach naszego ciała, ale pozwala dodatkowo 
na „wyrzeźbienie” sylwetki. Liporzeźbienie pozwala zaznaczyć charakterystyczne uwypuklenia, zagłębienia, 
bruzdy  i strefy cienia – odpowiednie dla szczupłej i wysportowanej sylwetki kobiety i mężczyzny. Do tej pory 
żadna z metod liposukcji nie pozwalała osiągnąć tak niesamowitych efektów.

Dzięki tej metodzie kobieta uzy-
skuje zgrabną linię talii, kształt 
pośladków, płaski brzuszek z 
zaznaczoną bruzdą pachwinową, 
zagłębieniem nad pachwiną, wy-
raźną kolumną mięśni prostych 
i bruzdą pomiędzy nimi nad pęp-
kiem. Na tylnej powierzchni kor-
pusu zostaje zaznaczona górna 
linia pośladków, trójkąt krzyżo-
wy z dwoma charakterystyczny-
mi dołkami.

Podkreślona zostaje rzeźba pier-
si poprzez zredukowanie podusz-
ki tłuszczowej pod pachą.

Odessany tłuszcz może być wy-
korzystany do przeszczepienia w 
piersi lub pośladki celem podkre-
ślenia ich krągłości czy zwiększe-
nia objętości.

Zabieg pozwala pozbyć 
się nadmiernego otłusz-
czenia z brzucha, bioder, 
pleców, pach, ud, ramion, 
szyi, łydek.
Kształtowanie męskiej sylwetki 
metodą VASER High Definition 
Liposculpture  pozwala uzyskać 
niespotykany dotychczas atle-
tyczny tors z zaznaczeniem tzw.” 
sześciopaka” czyli brzuśców 
mięśni prostych, bruzdę pachwi-
nową, usportowioną klatkę pier-
siową z zaznaczonymi brzegami 

mięśni piersiowych, prostych, 
zębatych, najszerszego grzbietu. 
Od tyłu ulega zaznaczeniu trójkąt 
krzyżowy z dwoma dołeczkami, 
górna linia pośladków, bruzda 
pośrodkowa w dolnej części 

tułowia, brzegi mięśni 
prostowników grzbie-

tu. Nawet ramiona 
mogą uzyskać atle-
tyczny wy-
gląd.

Mężczyzna może pozbyć się nie-
chcianego tłuszczu z brzucha, 
bioder, piersi, pleców, ramion, 
pach, okolicy spojenia łonowego.

Pozyskany tłuszcz może być uży-
ty celem poprawienia wyglądu 
mięśni piersiowych i naramien-
nych.

Zabieg   VASER High Definition 
Liposculpture  wykonujemy 

w znieczuleniu ogólnym, po 
którym pacjent pozostaje w 
klinice co najmniej 1 dobę. 
Średnio odsysamy podczas 
zabiegu 4-6 litrów tłuszczu. 
Przez około miesiąc po za-
biegu pacjent nosi ubranko 

uciskowe. Zalecane są masa-
że limfatyczne od 3-4 doby po 

zabiegu, co przyspiesza uzy-
skanie widocznego efektu.

Zabiegi  VASER High Defini-
tion Liposculpture wykonuje 

dr n. med. Henryk Mekle, 
specjalista chirurg, który roz-
począł w Polsce wykonywanie 
zabiegów systemem VASER 
Lipo. Jest trenerem tej me-
tody.  Jako pierwszy w naszej 
części Europy uzyskał kwali-
fikacje do wykonywania zabe-
gów VASER High Definition 
Liposculpture potwierdzone 
certyfikatem otrzymanym od 
twórcy tej metody – dr Alfredo 
Hoyos.

CENTRUM ESTETYKI CIAŁA 
ul. Panewnicka 5, 40-709 Katowice

Nowoczesna klinika medycyny estetycznej

Informacja i rejestracja pacjentów: 
od poniedziałku do piątku 08:00 do 20:00
tel.: 32 782 07 02, e-mail: biuro@centrumestetyki.pl
www.centrumestetyki.pl

MEKMED s.c. 
PRZYCHODNIA LEKARSKA 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Panewnicka 5, Katowice

Centrum Medyczne MEDICOVER

Internista
Pediatra
Specjalista medycyny pracy
Okulista (dorośli i dzieci)
Laryngolog  (dorośli i dzieci)
Alergolog (dorośli i dzieci)
Dermatolog (dorośli i dzieci)
Chirurg
Chirurg dziecięcy
Ginekolog
Kardiolog
Neurolog
Endokrynolog
Ortopeda
Urolog
Proktolog
Psychiatra
Psycholog
Stomatolog

W Centrum wykonywane są:

Badania laboratoryjne
EKG spoczynkowe
USG w pełnym zakresie
USG ginekologiczne
USG Doppler
Holter ciśnieniowy oraz EKG
UKG (echokardiografia)
Dermatoskopia
Rektoskopia
Spirometria

Realizujemy szczepienia obo-
wiązkowe i dowolne dla dzieci 
i dorosłych.

Medycyna pracy i badania 
kierowców.

Obsługujemy pacjentów prywat-
nych i posiadających karty ubez-
pieczenia.

Specjalizujemy się w nieinwazyj-
nych metodach leczenia chorób 
odbytu, np. metodą HEMORON, 
laserem. Usuwamy zmiany der-
matologiczne z użyciem nowo-
czesnych technik chirurgicznych 
i laserowych.

Kwalifikujemy i wykonujemy 
zabiegi z zakresu chirurgii es-
tetycznej (liposukcja metodą 

VASER Lipo, lipoliza laserowa, 
implanty piersi, pośladków, pla-
styka powiek, plastyka brzucha, 
laserowe usuwanie żylaków koń-
czyn dolnych metodą EVLT).

W Centrum znajduje się zakład 
optyczny, w którym nasi pacjen-
ci mogą dokonywać zakupów z 
10% rabatem na:
- oprawy okularowe
- okulary przeciwsłoneczne z po-
laryzacją i pełną ochroną UV
- wysokiej jakości szkła okula-
rowe

- soczewki kontaktowe
- płyny do soczewek kontakto-
wych
- naprawy

Stomatologia
Zapewniamy komfortowe warun-
ki i wysoki poziom usług. Jeste-

śmy przygotowani do kontaktu 
z najmłodszymi Pacjentami. Za-
dbamy o ich ząbki i dobre samo-
poczucie na fotelu. 

Chętnie udzielimy porad na te-
mat higieny jamy ustnej i metod 
ochrony przed próchnicą.

Po raz pierwszy można zalecić 
metodę mało inwazyjną do le-
czenia zaawansowanej choro-
by hemoroidalnej. 

Metoda CELON (termoabla-
cja naczyń hemoroidalnych 
prądem o częstotliwości fal 
radiowych) jest skuteczną 
metodą w leczeniu hemoro-
idów. Podstawą leczenia jest 
zmniejszenie przepływu krwi 
przez hemoroidy, co powoduje 
zatrzymanie krwawień, świądu, 
„mokrego odbytu”  i wypada-
nie błony śluzowej przez kanał 
odbytu. 

Elektroda aparatu CELON 
koaguluje i zamyka naczynia 
hemoroidalne. Dochodzi do 
cofnięcia się żylaków odby-
tu. Zabieg jest wykonywa-
ny w krótkim znieczuleniu 
dożylnym. Pacjent opusz-
cza klinikę po 2 godzinach.  

Przeprowadzono badanie oce-
ny satysfakcji i skuteczności 
zabiegu u 1000 pacjentów 
potwierdzające zadowalające 

efekty zabiegu. Pacjenci chęt-
nie polecali tą metodę innym 
pacjentom.

Wystarczy 1 zabieg w cenie 
3000 zł (cena zawiera: znie-
czulenie ogólne dożylne, pobyt 
łóżkowy do 2 godzin, 2 wizyty 
kontrolne po zabiegu) - bez in-
nych kosztów.

Czas trwania 
zabiegu ok. 
20-30 min.

najbezpieczniejsza metoda 
leczenia zaawansowanych he-
moroidów, w której mierzy się 
stopień postępu zabiegu i uzy-
skuje maksymalną koagulację 
hemoroidów.

zabieg  CELON nie pozostawia 
ran w odbycie, dzięki czemu 
przebieg pooperacyjny jest 
łagodny, a powrót do normal-
nych obowiązków możliwy po 
3-4 dniach.


