Jak probíhá ošetření V-Lase?
• Ošetření V-Lase se provádí ambulantně
a není nutná žádná speciální příprava či
anestezie.
• Do pochvy se zavádí speciální sterilní zrcadlo
(zavaděč) a následně laserový násadec.
• Pochva je postupně ošetřena speciálně
modulovaným laserovým paprskem.
• V průběhu ošetření může pacientka pociťovat
lehké teplo generované absorbcí laserového
paprsku tkání.
• Po ošetření se žena může navrátit k běžným
aktivitám bez omezení. Doporučuje se pouze
4-5 denní sexuální abstinence.

Proč zvolit ošetření V-Lase?
Účinné
Bezpečné
Bezbolestné
Bez anestesie
Bez down-time
Dlouhodobé efekty

efektivní
léčba
vaginální atrofie

Nástup efektu ošetření V-Lase?
 Pro maximalizaci efektu se doporučuje provést
3 ošetření v intervalu 30-60 dní.
 Efekt terapie žena pociťuje již po 2-4 týdnech
po první aplikaci a účinek se postupně zvyšuje
po druhé a třetí aplikaci.
 Ošetření je bezbolestné a bez vedlejších účinků.
 Dosažené výsledky jsou dlouhodobé.

Restore your Intimate Life

Vaginální omlazení V-Lase
Perimenopauza je spojena zejména s vaginální
atrofií - problémem, který trápí většinu žen
v tomto období jako důsledek výrazného poklesu
hladiny estrogenů.

SLIM EVOLUTION II V-LASE
CO2 laser poslední generace pro
chirurgické
a estetické aplikace.

Hlavními průvodními jevy jsou vaginální
suchost spojená s pocity pálení a svědění,
zvýšení poševní pH, úbytek laktobacilů, zvýšený
výskyt zánětů a infekcí, pocity diskomfortu
a bolesti při sexuálním styku.

Tyto problémy se netýkají však výlučně žen
v perimenopauze.

S uvolněním poševních stěn je spojeno i zvětšení
vnitřního průměru pochvy, což může způsobit
horší kontakt s partnerem při pohlavním styku
a tím i pokles sexuálního uspokojení pro ženu
i jejího partnera.

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.
Uvolnění poševních stěn se pak může objevit
i u mladých žen po porodu.

Komu je určeno ošetření V-Lase?
V-Lase je vhodné pro ženy, které trápí:
 Vaginální atrofie
 Vaginální suchost
 Pocity svědění a pálení spojené
s atrofickými změnami pochvy
 Zvýšené pH – časté záněty a infekce
 Pocity diskomfortu či bolesti
při sexuálním styku
 Lehčí formy stresové inkontinence
V-Lase je možné použít i pro:
• Korekce jizev po císařském řezu
• Terapie strií
• Dermatochirurgii

Na jakém principu pracuje V-Lase?

V-Lase vaginální omlazení
patentovanou technologií
„CW CHOPED“.

Ošetření V-Lase je účinné i při léčbě lehčí až
střední formy stresové inkontinence, kdy se
kromě ošetření pochvy celkově, cíleně
zaměřuje laserový paprsek na oblast pod
močovou trubici a močový měchýř.
Remodelace a novotvorba kolagenu v této
oblasti zpevní právě nejvíce namáhanou
oblast uzávěru močového měchýře.

Jedná se o počítačově kontrolovanou
hloubkovou tepelnou stimulaci tkání bez
ablace či karbonizace.
Cílem ošetření je obnova metabolických
procesů stimulací nové syntézy nejen
kolagenu, ale i kyseliny hyaluronové,
glykosaminoglykanů a proteoglykanů pro
dostatečně hydratovanou sliznici se všemi
vlastnostmi zdravé a mladší tkáně.

