
Några Effektiva Behandlingar För 
Förstoring Prostata 

Förstoring av prostata är ett problem som många män möter som befinner sig i deras senare 

livsfaser, främst det geriatriska stadiet. Vanligtvis händer det oftast under 50 års ålder och 

uppåt. Det är en vanlig åldrande del, och med alla tillgängliga terapier i denna situation är det 

inte något att oroa sig för. Det finns ingen identifierad orsak. Det är dock erkänt att det 

främst händer hos män i ålderdom. 

Tecknen på att ha en förstorad prostata är bara på grund av ett hinder i urinröret och den 

stadiga förlusten av urinblåsindikation. Vanligtvis innehåller dessa indikationer förändringar 

i urinering. Dessa har en avbruten, tveksam och svag urinering, allvar, läckage och dreglar 

när du nattar eller kissar eller ofta kissar vid natten. Du kan till och med uppleva hematuri, 

ha urinblod. Om du vill lösa det här problemet kan du Minska prostatan med Avodart 

dutasterid. 

 

 

 

Behandlingen beror helt på hur tuffa de symptom du står inför. Det finns olika typer av 

mediciner tillgängliga på marknaden. Dessa är finasterid Proscar och alfa -blockerare. Alfa -

blockerare för arbete genom att lugna ner musklerna vid urinblåsan, vilket kommer att göra 

urinering enklare. Det finns olika typer av doxasin Cardura, alfa-blockerare, terazosin Hytrin 

och tamsulosin Flomax. Några möjliga biverkningar av dessa läkemedel är yrsel, ortostatisk 

hypotoni, trötthet och impotens. Dessa fungerar effektivt genom att få körteln att krympa och 

är mycket effektiv. Det kommer dock att ta längre tid att vara effektiv. För bästa resultat 
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skulle det ta ungefär ett år. Några möjliga biverkningar är minskad libido, impotens samt 

minskad frisättning av sperma genom utlösning. 

Det finns några växtbaserade behandlingar tillgängliga på marknaden men du kan inte stoppa 

dig till Köp Avodart online. Men du bör känna till en mycket vanlig medicin för förstorad 

prostata är Saw palmetto. Det fungerar genom att stoppa nedbrytningen av testosteron till 

något annat hormon som ökar expansionen av prostatakörteln. Det är lika effektivt som 

finasterid för att minska prostatakörtelns storlek. Detta fungerar långsamt, och det kan ta 

ungefär 1 till 3 månader tidigare än du kommer att se tillväxten av symtomen och tecknen. 

 

Det sista valet är operation. Det skulle göras i olika fall där alla läkemedel inte är effektiva 

för att minska symtomen och tecknen. Några vanliga kirurgiska processer som görs är 

transuretral resektion av prostata, öppen prostatektomi eller transuretral snitt av prostata. 

Dessa utförs på sjukhus, under överinseende av kvalificerad kirurg. Det finns dock olika 

biverkningar, såsom infektion, nervskada och urinblåsa. Det föreslås bara för patienter som 

har genomgått alla behandlingar men fortfarande känner av samma problem. 

En förstorad prostata måste botas i sina tidiga faser, så det kommer inte att orsaka ytterligare 

problem för dig. När du märker symtomen och tecknen, bekräfta dig själv så att läkaren ger 

dig rätt medicin. 
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