שאלות ותשובות
כבר ניסיתי סוגים שונים של תרופות אך ללא שיפור,
האם המצב יהיה שונה עם בריינסוויי?
ה FDA-מצא שהטיפול של בריינסוויי הינו יעיל ביותר עבור חולי דכאון ובמיוחד לחולים שלא
הגיבו למספר תרופות נוגדות דכאון.
האם הטיפול של בריינסוויי נבדק?
טכנולוגית הגרייה המגנטית העמוקה של בריינסוויי נבדקה בלמעלה מ 60-מחקרים קליניים,
במוסדות מובילים ברחבי העולם .ה )US Food and Drug Administration) FDA -אישר
את הטכנולוגיה כבטוחה ויעילה לשימוש קליני בחולי דיכאון .הטיפול מאושר גם ע"י משרד
הבריאות הישראלי.
הטכנולוגיה המתקדמת של בריינסוויי מוגנת על ידי פטנטים שהוגשו על ידי הרשות
האמריקאית לבריאות .)National Institutes of Health) NIH -
האם הטיפול של בריינסוויי כרוך בתופעות לוואי או סיכונים?
הטיפול של בריינסוויי הוכח כיעיל ובטוח ,ללא תופעות לוואי ממושכות או מערכתיות
(תופעות הנובעות מתרופות החודרות לזרם הדם) .תופעות הלוואי השכיחות ביותר הן כאבי
ראש חולפים ואי נוחות מקומית.
האם הטיפול של בריינסוויי עדיף מטיפול בנזעי חשמל (?)ECT
 ECTהוא טיפול הגורם לפרכוסים באמצעות נזעי חשמל ואילו הטיפול של בריינסוויי מגרה
אזורים במוח באמצעות אותות מגנטיים קצרים הדומים לאלה שבמערכות  ,MRIללא
שימוש בפרכוסים .טיפול ב ECT-דורש הרדמה כללית וגורם לתופעות לוואי חמורות כולל
אובדן זיכרון .גרייה מגנטית עמוקה אינה כרוכה בהרדמה ,אינה פוגעת בזיכרון ,ונחשבת
לטיפול קל יותר מאשר  .ECTהטיפול הינו קצר ,יעיל ומשתלב באורח החיים של המטופל.

לנצח את הדכאון.
להרגיש טוב עכשיו.

מה מרגישים במהלך הטיפול?
במהלך הטיפול חשים תחושת נקישה קלה בראש המלווה בקול תקתוק .על מנת להפחית את
עוצמת הקול ,החולה מרכיב אטמי אוזניים במהלך הטיפול .למידע נוסף על הטיפול ,ניתן ליצור
קשר עם בריינסוויי בטלפון .02-6476001
האם הטיפול של בריינסוויי מתאים לכולם?
קיימות התוויות נגד הטיפול .לפרטים אנא צור קשר עם בריינסוויי ,או התייעץ/י עם רופא על
מנת לבדוק התאמה לטיפול.
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לנצח את הדכאון.
להרגיש טוב עכשיו.
לפרוץ את המעגל הקודר של הדיכאון

דכאון קליני הוא בין המחלות הקשות והשכיחות בימינו ,המשפיעה על כ 350 -מיליון בני
אדם ברחבי העולם .1
חולים הסובלים מדיכאון קליני מטופלים באופן מסורתי בתרופות נוגדות דיכאון .עם זאת,
לעתים קרובות ,התרופות אינן מצליחות לספק הקלה ואף גורמות במקרים רבים לתופעות
לוואי קשות . 2

בריינסוויי – להתחיל מחדש

הטיפול של בריינסוויי יכול לסייע לך לשים את העצב מאחוריך .הטיפול הוכח כאפקטיבי
מאוד עבור חולי דכאון שטופלו במספר סבבים של תרופות נוגדות דכאון ללא הצלחה וכל
זאת ללא תופעות לוואי ממושכות.

הטיפול בגרייה מגנטית עמוקה ( )DEEP TMSשל בריינסוויי -
טיפול קצר ,השפעה מתמשכת

הטיפול מתקיים במרפאות חוץ ללא הרדמה ,ללא סיכון לאובדן זיכרון וללא תופעות לוואי
מערכתיות.
במהלך הטיפול החולה יושב על כיסא ,כשעל ראשו קסדה מרופדת המייצרת אותות
מגנטיים קצרים הדומים לאותות המיוצרים על ידי  .MRIהאותות המגנטיים מגרים את
האזור הייעודי במוח ומביאים לשיפור משמעותי בתסמיני הדיכאון .הטיפול נמשך כארבעה
שבועות ,חמש פעמים בשבוע ,עשרים דקות כל פעם .בתום כל טיפול ,המטופל יכול לחזור
הביתה באופן עצמאי ,ולהמשיך בשגרת היומיום.

האם טופלת בתרופות נוגדות דכאון ,אך ללא שיפור?

הטיפול המהפכני של בריינסוויי לדיכאון מציע יתרונות בלעדיים על פני סוגים אחרים
של טיפול .תרופות נוגדות דיכאון אינן מביאות לשיפור אצל חולים רבים ולעתים קרובות
גורמות לתופעות לוואי קשות הכוללות בחילות ,נדודי שינה ,חרדה ,עלייה במשקל והפרעות
בתפקוד המיני  -דבר הגורם לחולים רבים לזנוח את שגרת התרופות שלהם.
חלופות אחרות ,כגון טיפול בנזעי חשמל ( ,)ECTכרוכות בהרדמה כללית ויכולות לגרום
לתופעות לוואי חמורות.

לקבלת מידע נוסף על הטיפול בגרייה מגנטית עמוקה של בריינסוויי
וכיצד יכול הטיפול לסייע לך
אנא צור/י קשר במייל info@brainsway.com
או התקשר/י אלינו בטלפון 02-6476001

