dole“ ako za mlada?
Vtedy sa takto postihnuté ženy zamyslia, či už potrebujú
chirurgický zákrok, alebo dúfajú, že na úvod pomôže užívanie hormónov... Áno, kedysi
sa poklesnutie panvového dna
alebo rozšírenie pošvy riešilo
takto. Rezaním, šitím, rôznymi
cvikmi, liekmi. „Našťastie lekárska veda a postupy napredujú. V súčasnosti ich vieme
rýchlo a efektívne odstrániť
modernou laserovou technológiou,“ dáva nám nádej lekárka.

PO NAVRÁTENÍ MLADOSTI
NETÚŽIA LEN SENIORKY

Aj napriek tomu, že pri intímnom omladení hovoríme o bezbolestnej liečbe, pýtame sa prečo niekto dobrovoľne podstúpi
takýto chúlostivý zákrok, keď
mnohé ženy majú nepochopiteľný problém už s len ročnou preventívnou prehliadkou
u gynekológa. „Toto ošetrenie

nemusí súvisieť len s túžbou
vyzerať (tam dole) na menej
rokov než reálne máme. Ide
o zvýšenie kvality života. Celého života, nielen intímneho,“
prezrádza Vanesa, ktorá takýto zákrok podstúpila. Nad podobým zákrokom, pochopiteľne, najčastejšie uvažujú zrelé
dámy, ktoré ubúdajúci kolagén v pleti zaznamenávajú aj
v intímnych partiách. Ale obnovenie pružnosti a pevnosti tkanív pošvy by privítali
aj mladšie ročníky žien, ktoré majú síce pubertu dávno za
sebou, ale do prechodu im ešte pekných pár rokov zostáva. Ich intímny život sa však
zmenil po ťažkom pôrode,
»dolu« už nie sú také pevné
a vláčne ako kedysi, niektoré navyše trpia pravidelnými kvasinkovými infekciami,
ktoré im poriadne znepríjemňujú život.

Ako laser prinavráti stratenú
mladosť?
„Vaginálnu relaxáciu vieme
účinne liečiť intímnym laserovým ošetrením. Ide o komfortný a bezbolestný zákrok,
ktorý zabezpečí zlepšenie
partnerského sexuálneho
spolunažívania,“ hovorí doktorka Chudíková. Vaginálny
tightening (posilnenie sliznice pošvy a podporenie jej
pružnosti) je vhodný pre ženy, ktoré trpia povolením vaginálneho kanála, chcú zlepšiť svoj intímny život, no
zároveň odmietajú operačné
riešenie.
Cieľom ošetrenia je laserovou energiou tepelne aktivovať hlboké tkanivové
štruktúry vaginálneho kanála a svaly panvového dna.
Vzniknuté teplo šetrne, bez

rizika poškodenia povrchovej sliznice, preniká do hĺbky vagíny a okolitých svalov, kde naštartuje okamžité
skrátenie existujúcich kolagénových vlákien až o 30 %
a zároveň stimuluje neokolagenézu. Výsledkom tohto fototermálneho tighteningu je
zlepšenie pružnosti a elasticity pošvy a okolitých svalov a úprava postavenia vaginálneho kanála. Zhruba 30
minútové ošetrenie je ambulantné, počas neho pacientka
pociťuje jemné teplo. Po ošetrení odchádza domov a môže
sa okamžite zaradiť do bežných denných aktivít. K zabezpečeniu dlhotrvajúceho
efektu je vhodné po 4 týždňoch ošetrenie zopakovať.
▼ INZERCIA

Liečba kĺbov, ktorá má budúcnosť. Stovky
spokojných pacientov sú už aj na Slovensku.
Jeden z prvých pacientov, ktorý podstúpil pred viac ako 3 rokmi novú liečbu
kolenného kĺbu, bol pán Jozef. „Tým, že som na jedno koleno totálnu endoprotézu
už vyskúšal, chcel som sa umelej náhrade na druhom kolene vyhnúť. Bolesti do
dvoch týždňov po zákroku ustúpili. Zákrok bol veľmi jednoduchý, trval len niekoľko
hodín. Ešte v ten deň som išiel domov po svojich,“ spomína dnes 72-ročný Jozef.
LIEČBA JE LICENCOVANÁ
V NEMOCNICI V MALACKÁCH.

Liečba artrózy bedrových a kolenných kĺbov pomocou kmeňových buniek sa na
Slovensku realizuje s použitím patentovanej technológie Blue Horizon International (BHI) v jedinom zdravotníckom zariadení na Slovensku, Nemocnici Malacky.
„Počas môjho pôsobenia ešte ako riaditeľky súkromnej nemocnice som hľadala
možnosti zavedenia a rozšírenia nových
liečebných metód a dohodli sme spoluprácu s medzinárodným konzorciom lekárov,
vedcov z USA, Kanady a Číny, ktorí sa zaoberali práve možnosťami liečby kmeňovými bunkami - tzv. regeneratívnou medicínou,“ hovorí Renata Mihályová, riaditeľka
BHI, ktorá na Slovensko túto metódu liečby priniesla.

PACIENTI SI POCHVAĽUJÚ RÝCHLY
NÁVRAT DO BEŽNÉHO ŽIVOTA.

Liečba kmeňovými bunkami je často využívaná aj v rámci športovej medicíny, predovšetkým ako regeneratívna liečba. Pomáha na rýchle hojenie rán. „Stáva sa nám, že
sa pacienti už po 10 -14 dňoch, keď ustúpia
bolesti a zápal, vrátia k svojim koníčkom,
lyžujú, bicyklujú. Pri celotelových aplikáciách u nich sledujeme stabilizáciu tlaku,
návrat energie. No a mali sme aj pacientov, ktorí sa po liečbe zmobilizovali a znova chodia, alebo sa im obnovila funkčnosť
horných končatín,“ dopĺňa Mihályová.

APLIKÁCIA KMEŇOVÝCH BUNIEK JE
JEDNODUCHÁ A BEZ BOLESTI.

Samotná liečebná procedúra je jednorazová a trvá približne 4 hodiny. Procedúra

sa začína odsatím 50 ml tukového tkaniva
z oblasti brucha, tam sa totiž nachádza najviac tukových buniek. Bunky sa následne
izolujú v sterilných podmienkach a aplikujú sa do poškodeného miesta tak, aby pôsobili priamo v mieste poškodenia.

Na bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na čísle 0800 30 00 30 alebo na www.liecbaklbov.sk.
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