
»Gre za minimalno invazivno metodo, pri 
kateri laserska svetloba s toplotnim učinkom 
vpliva na kolagenska vlakna v tkivu nožnice in 
endopelvične fascije. Povzroči preoblikovanje, 
prerazporeditev in ponovno rast kolagena. 
Najnovejšo in zelo uspešno metodo zdravljenja 
stresne urinske inkontinence in sindroma 
ohlapne nožnice predstavlja prav uporaba 
laserske tehnologije. Metoda je učinkovita, 
enostavna in varna.«
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Terapija z erbium frakcioniranim laserjem ni 
primerna za paciente, ki imajo preobčutljivo kožo 
na sončno svetlobo ali odprte rane na področju, 
predvidenem za terapijo zaradi poškodbe, 
obsevanja ali kemoterapije. 

STRESNA URINSKA INKONTINENCA (SUI) SINDROM OHLAPNE NOŽNICE

POSEGI Z ERBIUM YAG LASERJEM

OPOZORILO

Stresna urinska inkontinenca je pogosta 
težava žensk. Pokaže se kot nehoteno 
uhajanje urina ob naporu, kašljanju, kihanju, 
teku, spolnem odnosu. Težave nastanejo 
zaradi naravnega procesa staranja, dedne 
obremenitve, hormonskih sprememb v 
nosečnosti in menopavzi ter mehanskih 
sprememb po vaginalnem porodu. K težavam 
prispeva tudi dolgotrajno povečan pritisk v 
trebuhu (dvigovanje težkih bremen, kroničen 
kašelj, debelost).

Ko ženska opazi, da občutek v nožnici 
ni več enak, da spolnost doživlja manj 
intenzivno ali da ima preprosto preširoko 
nožnico, govorimo o sindromu ohlapne 
nožnice. Najpogostejši vzroki so prekomerno 
raztezanje nožnice med porodom, slabost 
vezivnega tkiva in staranje.
Ob menopavzi in po njej tako zmanjšamo 
neugodje in bolečine zaradi suhe nožnice ter 
vrnemo samozaupanje in veselje do spolnosti. 
Poln učinek zdravljenja dosežemo po treh 
obsevanjih.

Stresna urinska inkontinenca

prvi poseg 300 €

drugi poseg 250 €

tretji in četrti poseg 150 €

Učvrstitev nožnice

prvi poseg 300 €

drugi poseg 250 €

tretji in četrti poseg 150 €

Učvrstitev nožnice in zdravljenje stresne 
urinske inkontinence hkrati

prvi poseg 500 €

drugi poseg 400 €

tretji in četrti poseg 300 €

Ni primerna za tiste, ki so nedavno preboleli 
okužbo s herpes simplex virusom, imajo rakava 
obolenja, nerealna pričakovanja ali pa nočejo 
oziroma ne zmorejo slediti navodilom za nego 
kože po terapiji.


