ESTETIKA zdraví

Užívat si život

naplno

I po čtyřicítce!

Příznaky provázející období kolem menopauzy sice
nezmizely, ale moderní medicína přináší stále nové
možnosti jejich zmírnění. Hlavními průvodními jevy
jsou, v důsledku výrazného poklesu hladiny estrogenů, vaginální suchost, pocity pálení a svědění, zvýšení
poševní pH, zvýšený výskyt zánětů a infekcí a často
také pocity diskomfortu či bolesti při sexuálním styku. S uvolněním poševních stěn je spojeno i zvětšení
vnitřního průměru pochvy, což může způsobit pokles
sexuálního uspokojení u ženy i jejího partnera. Mnoho
žen pak v postmenopauze trpí stresovou inkontinencí
(únikem moči při kýchnutí, smíchu nebo fyzické aktivitě), jež významně ovlivňuje kvalitu jejich života.
Uvedené problémy se ovšem netýkají výlučně žen
po čtyřicítce. Suchost vaginální sliznice se projevuje
i u žen v období po porodu a při kojení, při užívání hormonální antikoncepce, po gynekologických zákrocích
a po prodělané onkologické léčbě.
Jen málo žen se s těmito pocity svěří svému gynekologovi.

Účinné řešení

Alternativou stávajících léčebných postupů je
nově i zcela neinvazivní terapie CO2 laserem Slim
Evolution II V-Lase, který využívá jako jediný pa-

tentovanou technologii „CW Chopped“
pro maximálně efektivní přenos laserové energie do tkáně
s maximálním bezpečím a komfortem pro
pacientku. Ošetření
V-Lase je účinné i při
léčbě lehčí až střední
formy stresové inkontinence, kdy se
laserový paprsek kromě celkového ošetření pochvy
cíleně zaměří na oblast pod močovou trubicí a močovým měchýřem. Cílem ošetření V-Lase je obnova
metabolických procesů pomocí stimulace nové syntézy nejen kolagenu, ale i kyseliny hyaluronové, glykosaminoglykanů a proteoglykanů pro dostatečně
hydratovanou sliznici se všemi vlastnostmi zdravé
a mladší tkáně.

Co očekávat od ošetření V-Lase?

Pochva je postupně ošetřena speciálně modulovaným laserovým paprskem. V průběhu ošetření může
pacientka pociťovat pouze lehké teplo generované
absorpcí laserového paprsku tkání. Po ošetření se
žena může navrátit k běžným aktivitám bez jakéhokoli omezení. Doporučuje se pouze třídenní sexuální
abstinence. Ošetření je bezbolestné, bez vedlejších
účinků a trvá pouze 10 minut. Efekt terapie pocítíte již po dvou až čtyřech týdnech po první aplikaci
a účinek se ještě postupně zvyšuje po druhé a třetí aplikaci. Pro maximalizaci efektu se doporučuje
provést 3 ošetření v intervalu 30–60 dní. Dosažené
výsledky jsou dlouhodobého charakteru. Více informací naleznete na www.medici-h.cz.
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Kdysi byl život žen
spojován výlučně
s mateřstvím a péčí
o rodinu. Sexuální život
a jeho kvalita byly
opomíjeny a s obdobím
menopauzy přicházel
často i jeho konec. Dnes
je situace zcela jiná…

