
       Nasıl çalışır? 
 

İntragastrik Balon, midede 
yer alarak, erken doyma 
hissi, yenen yiyecek 
hacminin kontrolüne 
yardımcı olma, kalori 
içeriğinin azalmasına ve kilo 
kaybına izin verme amacıyla 
tasarlanmıştır. 

 
 
 

 
Web sitemize ve sosyal 

medyamıza erişin 
 
 

MEDICONE INTRAGASTRIK BALON – ANVISA KAYIT #: 80020550042     
ÖNEMLİ: SADECE TIBBİ AMAÇ İÇİN UYGUNDUR 

Steril  İntragastrik 
Balon 

 
 

Prosedür endoskopi 
kullanılarak 
gerçekleştirilir. 

 
 

Hastaneye yatış gerekmez, 
hasta gündelik aktivitelerine 
hemen dönebilir, fiziksel ve 
egzersiz uygulamalarında 
herhangi bir kısıtlama yoktur. 

CONTRAENDİKASYONLAR: 
İntragastrik Balonun kullanımı aşağıdaki 
durumlarda kontrendikedir: 
• Hamile veya emzirme dönemindeki 

kadınlar; 
• İntragastrik Balonu kullanmak için 

program sırasında diyet veya tıbbi 
izleme ve ilgili talimatlarla ilgili 
kısıtlamaları karşılamak istemeyen 
veya engelli bireyler; 

• Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan 
insanlar; 

• Mide veya bağırsak cerrahisi geçmişi 
olan hastalar ne başvuran hastalar; 

• Gastrointestinal sistem, gastrik ülser, 
duodenal ülser veya Crohn hastalığı gibi 
spesifik iltihaplı rahatsızlıklardan muzdarip 
veya üst sistemde özofageal veya gastrik  

 
 
 

STERIL ÜRÜN 

 

varisli damar iltihabı veya edinilmiş 
bağırsak telanjiektazi gibi ilaçlarla enfekte 
hastalar. 

• Ciddi kardiyopulmoner veya organik 
hastalıklardan muzdarip bireyler; 

• Atrezi veya stenoz gibi gastrointestinal 
sistemin konjenital veya edinilmiş 
anomalilerinden muzdarip bireyler; 
büyük hiatal herni ile; 

• Genel kimyasal bağımlılar; 
• Vücutlarında herhangi bir enfeksiyondan 

muzdarip hastalar; 
• HIV-enfeksiyonlu hastalar; 
• Her türlü tahriş veya mide 

komplikasyonuna neden olabilecek ilaç 
uygulaması olan hastalar. 

 
TEK KULLANIMLIKTIR, TEKRAR KULLANILMAZ 

 

Açlık hissetmeden 
Kilo Verin!  

 

 
Çıkarma prosedürü,  
herhangi bir ameliyat 
gerektirmeden, herhangi 
bir zamanda endoskopi ile 
gerçekleştirilebilir. 

 
 

 
Tedavi sırasında takip 
etmek için multidisipliner 
bir ekip gereklidir. 

Reference: 1. Nunes GC et al. Assessment of Weight Loss With the Intragastric Balloon in Patients 
With Different Degrees of Obesity. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017; 27(4):e83-e86. 

 

 
Code/Review:  66831/00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EC REP  

 

6 
                                                             AYLIK 

 
 

 Kilo verme için 
hızlı bir alternatif 
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Kilo Kaybı için  
       KOLAY  
              VE HIZLI 
                 Bir Yöntem 

Düşük kolesterol ve 
diyabet seviyeleri 

gibi sağlığınıza 
ve refahınıza 

doğrudan 
faydalar 

getirerek yeni bir 
gıda rutininin 

benimsenmesini 
sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önemli noktalar: 
 

Cerrahi işlemler için uygun 
olmayan hastalarda 
obeziteyi tedavi eder. 6 ay 
sonunda yaklaşık %181  kilo 
kaybı sağlanır. 

 
 

BMI’ı yüksek olan veya bariatrik 
cerrahi ile kilo vermek için 
yüksek riske sahip olan 
hastalarda öncelikli tedavi 

 
 
 

   6 aya kadar tedavi için 
onaylanmıştır. 

 
Ürün 
Karakteristikleri: 

 
• Silikondan üretilen İntragastrik Balon 

Corporea endoskopi ile yerleştirilebilir 
ve çıkarılabilir, 400 mL ila 700 mL salin 
çözeltisi ve metilen mavisi ile doldurulur 
ve 6 aya kadar kalabilir. 
 

• Uzun süreli implantlarda kullanılmak 
üzere biyouyumlu hammadde ile 
üretilmiştir. 
 

• Ürüne mükemmel bir performans 
sağlayan İyi Üretim Uygulamaları 
gereksinimlerini karşılayan sıkı bir kalite 
kontrolünün ardından üretilmiştir. 


