Iletişim

Ulaşım
Toplu taşıma araçlarıyla
Muayenehanemize Münih`in kalbi olan Marienplatz´a yürüyerek varılabilir.
Marienplatz´a toplu taşıma araçları ile ulaşabilirsiniz:
S Bahn: S1 – S8
U Bahn: U 3 / U 6
Otobüs: 52 ve 132

Endoskopi

Proktoloji

PROF. DR. WERNER KAUER

Arabayla ulaşım
Muayenehanemize Ledererstr. 4, 80331 Münih adresinden ulaşabilirsiniz.
Arabanızı muayenehanemize yürüme mesafesinde yerleşen, aşağıdaki
otoparklara ücret karşılığında park edebilirsiniz.

Prof. Dr. Werner Kauer
Prof. Dr. med. Werner Kauer
Cerrahi, Endoskopi ve Proktoloji
muayenehanesi
Lederer Str. 4 (Böhmler Pasajı)
80331 Münih
Tel: 089 225350
Fax: 089 2285377

Hofbräuhaus otoparkı, Hochbrückenstr. 9, 80331 München
Rindermarkt otoparkı, Rindermarkt 16, 80331 München
Trenle ulaşım
Tüm S-Bahn hatlarıyla kolaylıkla bize ulaşabilirsiniz.
(Durak “Marienplatz”).
Havalimanından ulaşım
S-Bahn S1 ve S8 sizi Havalımanından direk Marienplatz´a getirir.
Arzu ederseniz taksiyle 35 dakikaya Havaalindan bize yaklaşık 65 Euro`ya
ulaşabilirsiniz.

info@prof-kauer.de
www.prof-kauer.de
Açılış saatleri

r.
enst
rück
b
h
c
Ho

Viktualienmarkt

Soru ve randevu istekleriniz için telefonla
bayan Bernkopf a ulaşabilirsiniz
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Tüm sağlık sigortaları ile çalışıyoruz.
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8 – 12 ile 14 – 17 Uhr
8 – 12 ile 14 – 19 Uhr
7:15 – 13 		
8 – 12 ile 14 – 17 Uhr
7:15 – 13
Lütfen ieltişimde bulunun
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Pazartesi:
Salı:
Çarşamba:
Perşembe:
Cuma:
Cumartesi:
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Isartorplatz

Memnuniyetiniz-Motivasyonumuzdur.

Merhaba

Tanı Yöntemleri

Değerli hastamız,
bu bilgi formu muayenehanemin cerrahi, endoskopi ve proktoloji alanlarındaki tüm hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır.
Hastamız olarak ilgimizin merkezinde bulunmaktasınız ve zamanımızı
Size titizlikle adıyoruz. Ben endoskopi (mide ve kalın bağırsak
görüntülenmesi) ve Kolo-Proktoloji (makat bölgesinin, kalın ve düz
bağırsakların hastalıkları) alanlanlarında uzmanlaşmış ``Board``
sertifikalı bir cerrahım.
Felsefemiz, sizin için rahat ve sakin bir atmosfer yaratmaktır; deneyimli, yetenekli ve güleryüzlü personelimiz kendinizi güvende ve
emin ellerde hissetmenize yardımcı olacaktır. Eksiksiz bir şekilde
tanısal muayeneden tedaviye kadarki deneyiminiz, en güncel bilgi,
ekipman ve prosedürleri iyice bilen tek bir uzmanın rehberliği altında
gerçekleştirilecektir.
Sabah erken, akşam geç saatleredek ve cumartesi günleri de dahil
olmakla, günlük yordamınız için uygun olan çalışma saatlerimiz var.

Amacımız bize ve önerilen tedavi planına güvenmenizi ve hizmetlerimizden tamamen memnun kalmanızı sağlamaktır.
Prof. Dr. Werner Kauer

Proktoskopi (Makat bölgenin görüntülenmesi)
Rektoskopi (Rektumun ( Düz bağırsak ) görüntülenmesi)
Kolonoskopi (Kalın bağırsağın görüntülenmesi)
Gastroskopi (Midenin görüntülenmesi)
Sonografi (Ultrason)
Rektal Endosonografi (Makatın, düz bağırsağın ve sfinkterin 		
ultrasonla muayenesi)
u Analmanometri (Sfinkterinbasınç ölçümü)
u Sindirim sistemi kanserinin önlenmesi ve takibi
u Alman Kontinans Derneği Danışma Merkezi e.V.
u
u
u
u
u
u

Planlı gastoskopi ve kolonoskopi (mide ve kalın bağırsak görüntülenmesi) sedasyon altında uyguluyoruz, bunu güvenliğinizi ve
sağlığınızı güvence altına almak için yapıyoruz ve yalnız sertifikalı
anestezi uzmanları tarafından sağlanacaktır. Eğer görüşmemizden
sonra, prosedürü sedasyon olmaksızın tercih ediyorsanız ve tıbbi
bakış açımızdan başarılı bir şekilde yapılabilirse, kesinlikle kararınıza
uyacağız..
Rahat Kolonoskopi
Sedasyona ek olarak, CO2 kolonoskopi „Rahat Kolonoskopi“ nin ikinci
önemli bileşenidir. CO2 ile yapılan kolonoskopide, kolonun şişirilmesi
için hava yerine karbondioksit kullanır. Karbon Dioksit bağırsakdan
iç ortam havasına kıyasla 150 kat daha hızlı ayrıldığından, genellikle
muayene sonrası herhangi bir şişkinlik, karın rahatsızlığı olmaz ve
muayene çok daha hoşnut algılanır.

Tedavi İmkanlarımız
Konservatif (Ameliyatsız) tedavi
u Pelvik taban eğitimi
u Elektrostimülasyonlu veya elektro-stimülasyonsuz biyolojik 		
geri bildirim eğitimi
u Sinir inkontinansında posterior ptimülasyon
u Hemoroidlerin sklerozu veya lastik bant ligasyonu
u İlaç / semptomatik tedavi
Endoskopik
u Üst veya alt sindirim kanalındaki darlık genişletilmesi
u Anjiodisplazilerin argon plazma pıhtılaştırılması (Obliterasyon)
u Enjeksiyon yapılarak veya klips yerleştirerek hemostaz
u Elektrikli sap ile poliplerin çıkarılması
u Yabancı cisimlerin çıkarılması
u Gıdalanma için PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)
		
yerleştirilmesi
u Kombine endoskopik ve cerrahi işlemler
Ameliyatlı Tedavi
u Analvenöz trombozda apselerin eksizyonu (açılması)
veya sinüs pilonidalis (açık veya kapalı yara tedavisi, flep 		
cerrahisi, pit toplama)
u Fissürektomi, lateral sfinkterotomi
u açık havada fistülostomi, fistülotomi, mukozal flep ile
fistülektomi, sfinkter koruyucu fistül ameliyatları
(fistül klibi, fistül fişi)
u Kondilomun pıhtılaştırılması veya ablasyonu
u Hemoroid cerrahisi, Milligan-Morgan, Ferguson, Parks,
Longo ya da Hemoroid arteriyel ligataja göre yığın yöntemi
(HAL-RAR)
u Mariska ablasyonu
u Obstrüktif eksiklik sendromunda STARR / Transstar‘dan
sonra ameliyat
u Altemeier, Perineal forklift rezeksiyonu veya laparoskopik 		
rezeksiyon) sonrası cerrahirektalprolapsus sonrası rektoskopi
u Sfinkter kusurlarında sfinkter kasının rekonstrüksiyonu
u Fekal inkontinansda sakral sinir uyarımı
u Fekal inkontinansda sfinkter arttırma (örnek Silikon)

