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A kismedencei süllyedéses szervek Er: YAG SMOOTH lézer kezelése
Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és biztonságos eljárás.
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hatékony, alternatív megoldás a műtéti beavatkozással szemben,
a hüvely-csatorna foto-termikus feszesítése
metszésmentes, a szöveteket nem sértő beavatkozás
nincs szükség érzéstelenítésre
ambuláns, felépülési időt nem igénylő beavatkozás
biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
magas páciens elégedettség

A kismedencei süllyedéses szervek Er: YAG SMOOTH lézer kezelése

A kismedence kötőszövetei és izomzata, beleértve a hüvely
szöveteit, különböző szerveknek, húgyhólyag, méh, végbél
nyújt alátámasztást. Az életkor előrehaladtával, illetve a szülések, erős fizikai megterhelés hatására a hüvely kötőszövetei veszítenek rugalmasságukból, megereszkednek, megnyúlnak, ezáltal a hüvelycsatorna elveszti rugalmasságát,
tágabbá válik, a fenti szervek elődomborodnak, ezt nevezzük
előesésnek, prolapsusnak. Súlyosabb esetekben az előre eső
szervek megjelennek a hüvelybemenetnél, hüvelyi teltségérzetet okozva.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel
számolnia, csupán meleg érzést lehet érezni, amely könnyen
enyhíthető helyi érzéstelenítő gélekkel.

Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 3-4 alkalomból áll és alkalmanként 20
percet vesz igénybe.

Mennyi idő a felépülés?

Mi az ProlapLase®?

A ProlapLase egy innovatív és egyedülálló, szabadalmaztatott, szöveteket nem sértő ErYAG lézerterápiás eljárás. A
hüvelyfal és hüvelycsatorna metszésmentes, a szöveteket
nem sértő, foto-termikus feszesítésén és a kollagén rostok
zsugorításán alapul. Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és
biztonságos eljárás.
®

A ProlapLase®
egyedülálló előnye páciense számára

Ambuláns beavatkozás, nincs szükség altatásra, leggyakrabban a változó kort követően jelentkezik, ilyenkor 2 hetes lokális hüvelyi ösztrogén előkészítő kezelés után végezhető a
kezelés. Más előkészületekre, valamint a kezelést követően
fájdalomcsillapítókra, antibiotikumokra vagy egyéb gyógyszerekre nincs szűkség. A páciens részéről nem szükséges
egyéb előkészület, illetve utána azonnal visszatérhet a hétköznapi életbe. A ProlapLase® kezelés egy vágás-, metszés-,
varrat-, sérülés-, vérzésmentes kezelés, mely gyakorlatilag
nem jár fájdalommal. A kezelést követően nem képződik heg,
nem kell számolni mellékhatásokkal. A gyógyulási időszak
rendkívül gyors, mely időszak alatt nincs szükség fájdalomcsillapítókra és antibiotikumra. A kezelés rendkívül hatásos a
gyenge vizelettartási panaszoknál is.
A klinikai tanulmányok érezhetően szűkebb hüvelycsatornáról, jelentősen javuló szexuális életről, örömteli élményekről
számolnak be. Általában 3-4 kezelés javasolt, a kezelések között 3-4 hét szünettel. A kezeléseket követően már 2 nap után
visszatérhetnek a szexuális élethez.

A kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal vis�szatérhet megszokott életviteléhez.

Klinikai vizsgálatok és eredmények:

A Dr. Urska Bizjak-Ogrinc és Dr. Sabina Sencar által prezentált legutóbbi tudományos eredmények tisztán tükrözik,
hogy a Fotona ProlapLase® lézeres kezelése biztonságos,
hatékony és szövetkímélő megoldás a kismedencei szervek
előesése esetén.
• az átlagos prolapsus fokozat jelentősen csökkent már
az első kezelés után
• A prolapsus további javulást mutatott a későbbi
kezelések során
• a kellemetlen kezelések száma alacsony, míg az elégedett páciensek száma magas volt.
• Nem jelentettek káros mellékhatást

A kezeléseket végzi
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