IntimaLase

®

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

megoldás a hüvelyi relaxációs szindrómára
a hüvelyfal foto-termikus feszesítése
minimálisan invazív, metszésmentes eljárás
nincs szükség érzéstelenítésre, altatásra
ambuláns, fájdalmatlan kezelés
biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
magas páciens elégedettség

Hüvelyi relaxációs probléma

Szűkebb hüvelycsatorna

Az életkor előrehaladtával, illetve a szülések, erős fizikai megterhelés hatására a hüvely kötőszövetei veszítenek rugalmasságukból, megereszkednek, megnyúlnak, ezáltal a hüvely
tágabbá válik, különböző esztétikai problémákat okozhat és
komolyan csökkentheti a szexuális aktus közben elért örömérzetet. A hüvelyi relaxációs szindróma kezelésében nyújt
hatékony megoldást az IntimaLase® intimlézeres hüvelyszűkítés.

Mennyi idő a felépülés?

Mi az IntimaLase® ?

A kezelést követően a páciensek 95% értékelte a hüvelyszűkítés hatását pozitívnak
• A kezelést követően a hüvelycsatorna 17%-kal
szűkebb.
• Magas páciens elégedettségi mutató: 97%
• Az örömérzet átlagosan 58%-al erősödött
• száma 14%-al több lett
• Mellékhatást nem tapasztaltak egyetlen tanulmány
során sem

Az IntimaLase®
egyedülálló előnye páciense számára

A klinikai tanulmányokba bevont páciensek többségének
elegendő volt egyetlen kezelés a hüvelycsatorna szignifikáns
feszesítésére, de szükség esetén egy hónap múlva megismételték a kezelést. Ambuláns beavatkozás, nincs szükség
altatásra, így a beavatkozás előtt a páciens részéről nem
szükséges előkészület, illetve utána azonnal visszatérhet a
hétköznapi életbe. A klinikai tanulmányok érezhetően szűkebb hüvelycsatornáról, jelentősen javuló szexuális életről,
örömteli élményekről számolnak be.

Klinikai vizsgálatok és eredmények:

A klinikai tanulmányok igazolják a kezelés hüvelyszűkítő hatását és a megnövekedett szexuális kielégíthetőséget, miközben rendkívül biztonságos és könnyen elvégezhető eljárás.
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Az IntimaLase® 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 kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal vis�szatérhet megszokott életviteléhez.
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Mennyire kellemetlen a kezelés?

PÁCIENSEK SZÁMA

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel
számolnia.

Ábra 1: A hüvelycsatorna szűkítése egyetlen kezelés után, 27 páciens bevonásával
(Dr. Mario Rivera, GynDermoLaser Clinic, Santa Cruz, Bolivia).

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. Általában két kezelés javasolt, a kezelések között 2-4 hét szünettel. A kezeléseket követően már 2
nap után visszatérhetnek a szexuális élethez.

A kezeléseket végzi
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