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Intim titkokról nyíltan
Általában nem szívesen beszélünk
a betegségeinkről. Ez különösen
igaz, ha intim problémáról van szó.
Sajnos nincs olyan testrészünk,
melyen az idő ne hagyna nyomot.
De van megoldás, hiszen a Dermalux lézergyógyászati központban,
dr. Szabó Olga orvos igazgató csapata a
ma ismert legmodernebb lézerberendezéssel veszi fel a harcot az idő múlásával.
Az intim területeken jelentkező nem kívánt elváltozásokat eddig az orvosok nem
tudták hatékonyan kezelni. A Dermalux
intimlézer-kezeléssel műtét nélkül, fájdalommentesen történik az intim területek
megfiatalítása. Szülész-nőgyógyász szakorvosaik lézergyógyász szakemberek is, akik
kiemelkedő szakmai tapasztalattal végzik
a kezeléseket. A lézerberendezésük abban
különbözik más lézerektől, hogy a bőr felületén vagy az intim területek nyálkahártyáján úgy hatol át, hogy azon nem okoz károsodást, sebet, hegesedést. Nincs vérzés,
nincsen hosszú, napokig tartó lábadozás.
Emellett nincs szükség fájdalomcsillapításra és antibiotikumos kezelésre sem.
A szülést követően, a kor előrehaladtával a hüvely kitágul és szövetei veszítenek
rugalmasságukból, ami különböző esztétikai problémákat, a komfortérzet hiányát
és inkontinenciát okozhatnak.
A Dermaluxnál alkalmazott lézeres eljárással a változókori hüvelyproblémák,
a stresszinkontinencia, a tág hüvely és a
hüvelyszárazság egyaránt eredményesen
kezelhető.
Újdonságuk a ProlapLase™ eljárás, mel�lyel a sok nőbetegnél jelentkező méh- és
hüvelyfali süllyedés, valamint hólyag- és
végbélsérv eredményesen kezelhető.
A jellemző tünetek: teltségérzet, nyomás a kismedence tájékán, állás, járás közben húzó jellegű derékfájás, nyomásérzés

Dr. Szabó Olga, a
Dermalux Lézergyógyászati Központ vezetője 29 éve dolgozik
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvosként, hazánkban az elsők között végzett lézerspecialista

a hüvelycsatornában, vizelettartási panaszok, székelési nehézségek. A süllyedés
kialakulásáért a kötőszövet rugalmasságát biztosító kollagénhálózat meggyengülése a felelős. Jelentős rizikótényező a
szülés, a nehéz fizikai munka, a sok állás,
illetve a menopauza. Szakorvosaik az alkalmazott legmodernebb lézerkezeléssel
a probléma okát szüntetik meg. A kezelés
hatására a kollagénrostok újraépülnek,
megsokszorozódnak, visszanyerik rugalmasságukat, és az így megerősödött kö
tőszövet ismét be tudja tölteni eredeti
funkcióját. A kezelés biztonságos, szövőd-

A kezelés újdonsága
Az egyedülálló lézerberendezés kétféle hullámhosszúságú lézerfény kibocsátására alkalmas. Ezek együttes
alkalmazásával kiváló eredményeket
lehet elérni az intim területeken is.
A lézer különleges, SMOOTH technikájú működésének lényege, hogy
a nyálkahártya, illetve a bőr sérülése
nélkül éri el a kívánt megújító hatást.

ménymentes, kiváló alternatív megoldás
a műtéttel szemben.
A Dermaluxnál alkalmazott lézeres eljárással a stresszinkontinencia, a tág hüvely, a hüvelyszárazság és a méhsüllyedés
enyhébb esetei egyaránt eredményesen
kezelhetők.
A hölgyek a mindennapi tevékenységüket a 20-25 perces kezelés után azonnal
folytathatják. Az intimlézeres kezelés hatására a hüvelyfal nemcsak a fiatalkori rugalmasságát nyeri vissza, hanem a hüvelyi
nyálkahártya funkciói is regenerálódnak.
Pácienseik beszámolója alapján a hüvely szárazsága által okozott irritáció megszűnik, a hüvely fala rugalmassá válik. Ismét
fájdalommentesek lesznek az együttlétek.
Az esztétikai nőgyógyászati beavatkozással a hölgyek visszakaphatják intim szépségüket, magabiztosságukat.

A CIKK MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA: Dermalux
A Dermalux Lézergyógyászati Központ Magyarországon és Európában is az elsők között alkalmazza a Fotona Dynamis lézerberendezést. A készülék egyedülálló módon kombinálja két lézersugár előnyeit, így nagyságrendekkel hatékonyabb bőrgyógyászati, intim és esztétikai lézeres kezelést garantál. Cím: Dermalux Lézergyógyászati Központ, 1123 Budapest, Táltos utca 15/b (Győri út sarok)
www.facebook.com/lezergyogyaszat/ • www.dermalux.hu

