IncontiLase

®

lézeres stressz-inkontinencia kezelés
Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és
biztonságos eljárás.
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•
•
•
•

megoldás enyhe, közepes és kevert inkontinenciára
a húgycső és az elülső húgyhólyagfal foto-termikus feszesítése
metszésmentes, minimálisan invazív
nincs szükség érzéstelenítésre
ambuláns kezelés
biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
magas páciens elégedettség

Stressz-inkontinencia

Az inkontinencia nagymértékben
befolyásolja az életminőséget

Mi az inkontinencia?

A vizelettartási problémák sok nőnél okoznak kellemetlenségeket. Ezek leginkább köhögéskor, tüsszentéskor, lépcsőn
járáskor, sportolás során, fizikai terheléskor jelentkeznek, és
stressz inkontinenciának nevezzük. A vizelet inkontinencia
bármely életkorban kialakulhat, de szülést követően és az
életkor előrehaladtával válik gyakoribbá a tünetek előfordulása.
Néhány évvel ezelőtt az inkontinencia csak műtéti úton volt
kezelhető. Ma már rendelkezésünkre áll a világszabadalommal rendelkező Fotona ErYAG SMOOTH technológiája, mely
tökéletes megoldást nyújt az enyhe és közepes inkontinencia
esetén.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel
számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 2 alkalomból áll és alkalmanként 20
percet vesz igénybe.

Mennyi idő a felépülés?

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

Klinikai vizsgálatok és eredmények:

A klinikai tanulmányokba bevont páciensek többségének elegendő volt egyetlen kezelés enyhe és középsúlyos inkontinencia csökkentésére, amit szükség esetén egy hónap múlva
megismételtek. Nincs szükség altatásra, így a beavatkozás
előtt a páciens részéről nem szükséges előkészület, illetve
utána azonnal visszatérhet a hétköznapi életbe.
Az IncontiLase® kezelés egy vágás-, metszés-, varrat-, sérülés-, vérzésmentes kezelés, mely gyakorlatilag nem jár fájdalommal. A gyógyulási időszak rendkívül gyors, mely időszak
alatt nincs szükség fájdalomcsillapítókra és antibiotikumra.
A módszerrel el tudjuk érni, hogy a hüvelyhám és a kismedencei kötőszövet feszesebb legyen, míg a kollagén rostok újraképződésével megerősödik, és alátámasztást kap a
hólyagalap, azaz visszatérnek a normális vizelettartási funkciók.

Q-tip teszt UTÁNA

Az IncontiLase®
egyedülálló előnye páciense számára

A klinikai tanulmányok az enyhe és középsúlyos inkontinencia kezelés tekintetében is kiváló eredményekről számolnak
be. 120 nappal a kezelést követően a páciensek 94%-a számolt be jelentős javulásról Ugyanezen hölgyek 78%-ának
megszűntek vizeletvesztési panaszai A kezelést követően
minden mérhető inkontinencia paraméter javult. Mellékhatást nem tapasztaltak egyetlen tanulmány során sem.

STRESSZ-INKONTINENCIA
Ábra 1: IncontiLase® kezelés eredménye 115 enyhe és
középsúlyos stressz-inkontinenciában szenvedő beteg
bevonásával. (Dr. Mario Rivera, GynDermoLaser Clinic,
Santa Cruz, Bolivia).

Mikor van szükség az IncontiLase® kezelésre?

Az IncontiLase® kezelés akkor segít, amikor a vizeletcsepegés megkeseríti az életünket. Már két kezelés visszaadja a
mindennapok biztonságát, és soha többet nem kell félnünk a
korábban előforduló napi kellemetlenségektől.
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Q-tip teszt ELÔTTE

Az IncontiLase® egy innovatív és egyedülálló, szabadalmaztatott, szöveteket nem sértő ErYAG lézerterápiás eljárás inkontinencia kezelésére.
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Mi az IncontiLase® ?

