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 Huwag gamutin nang gamutin 
ang iyong almuranas.

Alisin ang mga ito.

Magpaalam
sa almuranas

"Pagkatapos magtiis ng maraming taon, 
pakiramdam ko'y isa akong bagong babae. 
Salamat dahil sanapakalaking pagbabago sa aking 
buhay araw-araw."

“Hindi lang walang sakit ang paraan kungdi tinapos 
nito kaagad ang paghihirap ko. Sayang nga at di ko 
ito naisipang ipagawa ng mas maaga."

Tawagan ang doktor mo ngayon!
Maaaring hindi angkop para sa lahat ng pasyente ang CRH 
O’Regan System®  Ikaw at ang doktor mo ang magtutukoy ng 
nababagay na paggamot para sa diagnosis sa panahon ng 
pagsusuri sa iyo.

Ang CRH O’Regan System® ay isang produkto ng CRH Medical Corporation

®

Walang Operasyong Paggamot sa Almuranas 
Mabilis. Walang Sakit. Garantisado
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Wala nang paghihirap sa isang tabi.

Wala nang makalat na mga ointment, cream ni suposito-
ryo.
Hindi na kailangan ng masasakit o komplikadong 
pamamaraan. Ginagamit namin ang propriyetaryong 
CRH O’Regan System® na hindi nangangailangan ng 
operasyon o oras ng pagpapagaling.

Maaapektuhan ng almuranas ang 75% ng populasyon sa 
isang banda ng kani-kanilang mga buhay. Ang ilang 
pamamaraan ng banding ay gumagamit ng mga bakal 
na pang-clamp upang makuha ang almuranas, na 
maaaring magdulot ng sakit. Kami ay gumagamit ng 
mas maliit, mas banayad, at pang-isang beses na gamit 
na suction device upang mabawasan ang paghihirap at 
mga komplikasyon.

Mabilis, Epektibo at walang sakit

Walang paghahanap, walang pamapatulog

Makakabalik ka sa trabaho sa araw rin na iyon

Maraming sahin ng almuranas, kabilang na ang 
pagtitibe, pagbubuntis at pagbubuhat ng mabigat.

"Umuwi ako, normal ang naging araw 
ko at talagang mas komportable."

Tapusin na ang mga sintomas mo sa 
loob ng 60 segundo.
Ang CRH O’Regan System®  ay isang simple, walang 
sakit  at mabisang pamamaraan na maaaring 
isagawa sa mas mababa sa isang minuto. Gaano 
kasimple ito? Maglalagay ang aming doktor ng 
goma sa paligid ng puno ng almuranas. Liliit 
ngayon ang naka-band na tissue at matatanggal rin 
sa loob ng isang araw o mahigit nang hindi mo 
napapansin. Tapos, iyon na 'yon. Kapag nagamot na 
ang almuranas, kasama na rin ang mga sintomas! 

Tipirin ang mga araw mo ng pagliban 
para sa ibang bagay.
Ang paggamit ng CRH O’Regan System® ang 
nagreresulta sa pinakamababang kaganapan ng 
sakit, kumpara sa ibang paraan ng pagtatanggal 
ng almuranas na hindi operasyon mga paggamot.  
Sa katunayan, ang karamihan ay nakakabalik sa 
trabaho sa mismong araw rin. Huwag gamutin 
nang gamutin ang iyong almuranas gamit ang 
makalat na mga cream at ointment. Permanente 
nang dispatsahin ang mga ito.
 

Ang CRH O’Regan System®ay ang "Gold Standard" 
para sa banding at may mas mababa sa 1% grado 
pagdating sa komplikasyon.

Kumbensyonal na
Rubber Banding

Infrared na
Coagulation

Stapled
Na Pagtanggal 
ng Almuranas

Kumbensyonal na 
Pagtanggal ng 

Almuranas

Karaniwang Oras 
ng Pagsasagawa

Paraan Karaniwang Oras na 
Wala sa Trabaho

Kailangang Gamot sa 
Sakit Pre/post

30 Segundo
- 1 Minuto

5-10
Minuto

30 Segundo
- 3 Minuto

15 - 90
Minuto

45 - 90
Minuto

0-1 Araw

0-3 Araw

0-1 Araw

1 -10 Araw

10 – 14 Araw

Hindi

Karaniwang 
Nirereseta

Oo

Oo

Oo


	CRH_Bi-fold Broch_A_Tagalog.pdf
	CRH_Bi-fold Broch_B_Tagalog

