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Removal of Prostate without
big wounds

Shorter Hospital Stay

The only Hospital in Kerala,  with Urological Surgeons, having the
highest Laser Surgery expertise 
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كل شيء عن القلب

ROBOTIC LAPAROSCOPY
تنظري البطن الروبويت

N O W  W I T H I N  R E A C H  O F  C O M M O N  M A N
اآلن ضمن نطاق الرجل العادي

METROMED INSTITUTE OF ADVANCED
UROLOGY & RENAL TRANSPLANT

معهد مرتوميد  لطب املسالك البولية املتقدم و زراعة الكلى

جراحة الربوستاتا مل تعد مهددة بعد اآلن ملستخدمي األسربين
Prostate Surgery is not a threat anymore to Aspirin Users

Prostate Laser Surgery 

Laparoscopic Surgery
for Prostate Cancer

The only Centre in Kerala where
both these Surgeries are Available

جراحة الربوستاتا بالليزر

جراحة املنظار البطين لسرطان املثانة

املركز الوحيد يف كرياال  حيث تتوفر
هذه اجلراحات                         

No problem with Aspirin pills

Excellent for Heart Patients

Shorter or No Hospital Stay

Less need for a Urinary Catheter

It will not cause electrolyte
imbalance in body

Benefits of Prostate Surgery فوائد جراحة الربوستاتا

عدم وجود مشكالت مع حبوب األسربين

ممتازة بالنسبة ملرضى القلب

فرتة بقاء أقصر أو معدومة باملستشفى

قلة احلاجة للقسطرة البولية

ال تتسبب يف عدم توازن الكهارل يف اجلسم

Benefits of Laparoscopic
Surgery

فوائد جراحة املنظار البطين

إزالة الربوستاتا بدون جروح كبرية

فرتة بقاء أقصر يف املستشفى

املستشفى الوحيد يف كرياال الذي جيمع بني التكنولوجيا املتقدمة
واخلربة اجلراحية

(أحد أقسام مركز مرتوميد الدويل للقلب )

METROMED INSTITUTE OF ADVANCED UROLOGY & RENAL TRANSPLANT
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To our Credit

Asia’s First DEX Robotised Laparoscopy

World's First case 3D Laparoscopic
Approach For Giant Renal Vein Aneurysm
and successful Auto Transplantation

India’s First Zero Ischemia Partial
Nephrectomy

India's First 3d Laparoscopic Anatrophic
Nephrolithotomy

Kerala’s First Ultra Mini-Perc

Kerala’s First Supine PCNL+ECIRS

Maximum Number. of
NOTES (Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery)
for Renal Donation in Females

Prostate Clinic
• Holmium laser 
• Bipolar Saline Surgery
• Monopolar Electrosurgery
• Vaporization of the Prostate
• Enucleation of the Prostate
• 3D Vision Laparoscopy 
• Robotic Surgery
• Radical Prostate Surgery

Stone Section
• Intra-Renal Surgery
• Percutaneous Nephrolithotripsy
• Mini-Perc
• Ultra Mini-Perc
• Ureterorenoscopy
• Extracorporeal Lithotripsy (ESWL)
• ECIRS & supine PCNL

 املستشفى الوحيد يف كرياال الذي جيمع بني التكنولوجيا املتقدمة واخلربة اجلراحية
The only hospital in Kerala where the most advanced technology and surgical expertise unite

METROMED INSTITUTE OF ADVANCED UROLOGY & RENAL TRANSPLANT
معهد مرتوميد  لطب املسالك البولية املتقدم و زراعة الكلى

عيادة الربوستاتا 
• ليزر هومليوم

• جراحة القطبني باستخدام املياه املاحلة
• جراحة كهربية أحادية القطب

• تبخري الربوستاتا
• استئصال الربوستاتا

• تنظري البطن بالرؤية ثالثية األبعاد
• اجلراحة الروبوتية 

• جراحة االستئصال اجلذري للربوستاتا

• استخراج حصاة الكلية متناهي

• التنظري احلاليب الكلوي
• تفتيت احلصوات باملوجا

 الصادمة من خارج اجلسم
• جراحة املناظري املشرتكة داخ

 الكلوية وتفتيت احلصي اجللدي
يف وضع االستلقاء

 الصغر عن طريق اجللد

قسم احلصوة
• جراحة داخل الكلية

• تفتيت حصاة الكلي عن طريق اجللد
• استخراج حصاة الكلية املصغر

 عن طريق اجللد

Services
Male Infertility Clinic
Pediatric Urology
Cancer Section
Day Care Urology
O�ce Urology
Neuro-Urology
Incontinence Clinic

اخلدمات
• عيادة عقم الذكور

• مسالك بولية أطفال
• قسم السرطان

• العيادة النهارية للمسالك البولية 
• عيادة املسالك البولية 

• املسالك البولية العصبية
• عيادة السلس البويل

كنا السباقني

أول تنظري بطين بالربوت ديكس يف آسيا

أول حالة يف العامل لنهج التنظري البطين
الثالثي األبعاد لتمدد األوعية الدموية

الكلوية العمالقة والزراعة الذاتية الناجحة

أول حالة يف اهلند الستئصال كلية
جزئي بنقص تروية يساوي صفر

أول حالة يف اهلند الستخراج حصاة
الكلية باملنظار البطين التشرحيي

ثالثي األبعاد

أول حالة يف كرياال الستخراج حصاة
الكلية املتناهي الصغر عن طريق اجللد

أول حالة يف كرياال جلراحة املناظري
املشرتكة داخل الكلوية وتفتيت احلصي

اجللدي يف وضع االستلقاء

أقصى عدد جلراحة املناظري الباطنية
عن طريق ملعة الفتحات الطبيعية

للتربع بالكلي يف اإلناث

Robotic Surgery

Accurate 3D Vision

Keyhole Surgery

Advanced Robotic Surgery

Women’s Section

Tape Treatment for Urinary
Incontinence

Colpopexy

اجلراحة الروبوتية
رؤية ثالثية األبعاد دقيقة 

حاتفملا بقث ةحارج

ةمدقتم ةيتوبور ةحارج

قسم النساء

يلوبلا سلسلل طيرشلا جالع

 لبهملا تيبثت

Kidney Transplantation

3D Vision Laparoscopy

Removal of Kidney Through
Vagina without Wounds

Kidney removal Through Keyhole
Surgery

Laser Clinic

Holmium 100 Watt Laser surgery

E�ective Treatment for Enlarged
Prostate and Kidney Stones

زراعة الكلي

داعبألا ةيثالث ةيؤرلاب نطبلا ريظنت

ةيلكلا ةلازإ
حورج نودب لبهملا قيرط نع

ةيلكلا ةلازإ
حاتفملا بقث ةحارج لالخ نم

عيادة الليزر

تاو 100 مويملوه رزيللاب ةحارج

اتاتسوربلل لاعف جالع
يلكلا يواصح و ةمخضتملا


