Venus lazer tedavisini
burada sorabilirsiniz
Yeni vajinal lazer tedavisi ile ilgili başka
sorularınız varsa, doktorunuz size
yardımcı
olmaktan
memnuniyet
duyacaktır.

Tedavi eden muayenehaneniz:
MVZ am Chlodwigplatz
Ubierring 1
50678 Köln

Venus

Venus

Lazer tedavisi

• vajina kuruluğunda
• Vulva ve vajinanın fonksiyonel
gençleşmesi için
• doğumdan sonra hafif inkontinans
ve rahatsızlık durumunda
• Liken Skleroz rahatsızlığında
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Informationen
über eine neue
Therapie bei
vaginalen
Beschwerden

Değerli hastalar,
kişisel
şikayetinizi
gidermek
ve
memnuniyetinizi artırmak için size
sunabileceğimiz yeni bir vajinal lazer
işlemi hakkında sizi bilgilendirmek
istiyoruz.
Lazer tedavisi neden ve kimin için
yararlıdır?
• Menopoz esnasında veya kanser
tedavisinden sonra vajinal kuruluk
durumunda (vajinal östrojen tedavisinin
yapılmaması gerektiğinde)
• doğumdan sonra değişen hisler
durumunda (vajina gevşemesi)
• hafif stres inkontinans rahatsızlığında
• hafif sarkma problemlerinde
• kaşıntı ve yanmada (atrofi)
• Cinsel aktivite esnasında ağrı
• Vulvanın Liken Skleroz rahatsızlığında
• Siğillerde

Venus lazer tedavisi nasıl etki gösterir?
Doku, yüzey boyunca az miktarda lazer
enerjisi dağıtan fraksiyonel bir lazer ışını
ile tedavi edilir. Sonuç olarak, hücrelerin
yenilenmesi kan dolaşımının artmasına,
elastikiyetin artmasına ve dokuların
sıkılaşmasına neden olur.
Tedavi nasıl gerçekleşir?
Doktor vajinaya, lazer enerjisinin vajinal
duvarın içine iletildiği bir aplikatör
yerleştirir.
Tedavi yaklaşık
ağrısızdır.
Bu
gerekmez.

5 dakika
nedenle,

sürer ve
anestezi

Hafif titreşimler ve hafif sıcaklık
hissedebilirsiniz, ancak herhangi bir
rahatsızlığa neden olmaz.
Ek tedaviye ve hastalık raporuna gerek
yoktur.
Tedavi ne sıklıkla tavsiye edilir?
Muayenelerde en iyi sonuçlar, 4 ila 6
haftalık aralıklarla iki ila üç tedaviden
sonra elde edilmiştir.

Bu tedavi Sağlık Sigortası Kurumları
tarafından karşılanıyor mu?
Ne yazık ki ve yeni prosedürlerde sıklıkla
olduğu gibi, CO2 lazer ile vajinal tedavi şu
anda tüm Sağlık Sigortası Kurumları
tarafından
karşılanmamaktadır
ve
genellikle tedavi masraflarını kendiniz
ödemeniz gerekmektedir.
En son çalışmalar ve elde edilen sonuçlar,
memnuniyetinizi arttırmak için size bu
tedaviyi sunmamızı teşvik eder.
Bu yeni tedavi yöntemi ilginizi çekiyorsa,
lütfen bizimle iletişime geçin; diğer
sorularınızı memnuniyetle kişisel olarak
daha ayrıntılı bir şekilde cevaplayacağız.
Chlodwigplatz’daki MVZ ekibiniz
Sabina Tagliamonte-Schneider
Tıbbi Yönetim
Jinekoloji ve Obstetrik Uzmanı
Sertifikalı Displazi muayenehanesi
Jinekolojik Eksfolyatif Sitoloji
Natüropati
Bütünsel Jinekolojik Onkoloji (NATUM)

Dr. med. Ellen Te Pass
Jinekoloji ve Obstetrik Uzmanı
Sertifikalı Displazi muayenehanesi

