RenovaLase

®

hüvelyszárazság kezelése
Az előzetes klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy az eljárás hatékony, használata könnyű, gyors és
biztonságos, és szükségtelenné teszi a hosszú távú ösztrogénterápiát.
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megoldás a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteire
foto-termikus terápiás eljárás a hüvelycsatorna kezelésére
visszaállítja a hüvelynyálkahártya eredeti működését
biztonságos kezelés hosszú távú hormonterápia nélkül
minimálisan invazív, metszésmentes eljárás
nincs szükség érzéstelenítésre, altatásra
ambuláns módon elvégezhető, gyors és egyszerű kezelés
magas páciens elégedettség

Atrófiás hüvelynyálkahártya
Adrian Gaspar, MD anyagából

Hüvelynyálkahártya RenovaLase® kezelés
után: megnövekedett kollagénállomány és
glikogénszint, megvastagodott hámszövet,
fokozott vaszkularizáció.

A nők élete során többször is jelentkeznek hormoningadozások, mint a terhesség, a szoptatás, a menstruációs ciklus,
vagy a változókor során is. A hormonális változás érzékenyen
érinti a hüvelyhámot, annak a szöveti változásai okozzák a
hüvelyszárazságot.
Hiába szeretnénk kellemesen eltöltött együttléteket életünk
párjával, a nem megfelelő nedvesedés miatt csökken a hüvelycsatorna síkossága, ezért a nemi aktus fájdalommal jár.
Az együttlétek során pici hámsérülések keletkeznek, majd
idővel állandósulhat az égő, viszkető érzés. Emellett gyakoribbá válhatnak a nem kívánt fertőzések, hiszen a sérült,
száraz hüvelyfalon könnyedén jutnak be a különböző kórokozók. Gyakran még a tampon felhelyezése és eltávolítása is
fájdalmas.

Mi a hüvelyszárazság oka?

Az életkor előrehaladtával a petefészkek hormontermelése
csökken, emiatt a hüvely hámja elvékonyodik, vérellátása
jelentősen romlik. Az így meggyengült hámfelszín vezet a
kellemetlen érzésekhez, a visszatérő fertőzésekhez, a szexuális élet jelentős romlásához. Hasonló tünetek kialakulhatnak
rosszindulatú daganatok hormonkezelése után is, például
emlőrákban szenvedőknél.

Ígéretes klinikai eredmények

RenovaLase® kezelés

Hogyan működik a RenovaLase® ?

A RenovaLase® kezelés lényege, hogy az irányított lézersugarak hatására enyhén felmelegszenek a hüvelycsatorna
szövetei, ami stimulálja a fibroblasztok aktivitását és a kollagén képződést, beindítja az új erek képződését – mindezt
szövetek sértése vagy hő-károsodása nélkül. Ennek eredményeképpen megvastagodik a hüvelyfal hámja, fokozódik
a nyálkahártya kötőszövetes rétegének (lamina propria) erezettsége, ezzel együtt pedig enyhülnek a száraz nyálkahártya
okozta kellemetlen tünetek: a viszketés, az irritáció és a közösülési fájdalom a visszatérő hüvelyi fertőzések és vérzések. A
hüvely fala újra rugalmas lesz, ezáltal panaszai megszűnnek,
újra élvezheti a fájdalom nélküli együttléteket is.

Mennyire kellemetlen az RenovaLase® kezelés?

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel
számolnia.

Mennyi ideig tart az RenovaLase® kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 3 alkalomból áll és alkalmanként 20-30
percet vesz igénybe.

Mennyi idő a felépülés?

A Dr. Marco Gambacciani és Dr. Adrian Gaspar által bemutatott legújabb tudományos eredmények alapján a kezelés a
hüvelyszárazság tüneteinek figyelemre méltó javulását eredményezte. Az eredmények kedvező változásokat mutattak a
hüvelynyálkahártya kiterjedésbeli viszonyait illetően: fokozódott a kollagén termelés és a javult az erezettsége, valamint
megnövekedett a glikogénszint és a hámszövet vastagsága.
Nem fordult elő szöveti sérülés, és nem léptek fel egyéb
nemkívánatos események sem. A pozitív hatások hosszan
tartónak bizonyultak: az eredmények a kezelést követő 6 hónapos kontrollvizsgálat idején is változatlanok maradtak. Mivel az eljárásnak nem része a hosszú távú ösztrogénterápia,
a RenovaLase® kezelést – Dr. Bojanini és Dr. Gambacciani klinikai kutatási eredményei alapján – azok a páciensek is igénybe vehetik, akik ösztrogénfüggő daganatos betegségben (pl.
méhnyálkahártya-daganat, mellrák, stb.) szenvednek, vagy
családjukban előfordult ilyen típusú megbetegedés.

A kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal vis�szatérhet megszokott életviteléhez és két nappal a kezelést
követően ismét szexuális életet élhet.

A kezeléseket végzi
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