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Επαναστατική θεραπεία
ακράτειας ούρων

και χαλάρωσης κόλπου

ULTRA VERA
Σύστηµα HIFU



Αφορά γυναίκες που έχουν:

Aκράτεια ούρων (SUI), µέχρι µέτριου βαθµού
Xαλάρωση κόλπου µε ή χωρίς ακράτεια
Κολπική ευαισθησία - Απώλεια αίσθησης στην επαφή
Κολπική ξηρότητα και επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις
Μετεµµηνόπαυση και αποκατάσταση µετά τον τοκετό

Με σκοπό:

Αποκατάσταση ούρησης
Αύξηση της σεξουαλικής ικανοποίησης / αίσθησης
Γυναικεία ευεξία

HIFU RF CO2 Erbium
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Lamina
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Layer
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ULTRA VERA

  

 

Πλεονεκτήµατα

Γρήγορη θεραπεία 30 λεπτών
Μία συνεδρία στο ιατρείο
∆εν χρειάζεται αναισθησία
∆εν υπάρχει αιµορραγία
Χωρίς προετοιµασία ή έντονο πόνο
Ηλικίες 30+

Παράλληλα, αποφεύγεται η χειρουργική επέµβαση, η απώλεια
ηµερών εργασίας αλλά και µειώνεται το κόστος.

Μετά το πέρας της θεραπείας µπορείτε να επιστρέψετε στην
εργασία σας και στην καθηµερινότητα σας, απέχοντας µόνο από
την ερωτική επαφή για 4 ηµέρες, ενώ δεν χρειάζεται η χρήση
αναλγητικών.

Το ULTRAVERA είναι ένα µηχάνηµα υψηλής εστίασης και έντασης 
µε χρήση συστήµατος HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
το οποίο αποτελεί υψηλή προηγµένη τεχνολογία  κατά την οποία
η ενέργεια µεταδίδεται στο στοχευόµενο και επιθυµητό βάθος,
χωρίς να προκαλεί θερµική βλάβη στην επιφάνεια του δέρµατος,
όπως µπορούν να προκαλέσουν τα αντίστοιχα µηχανήµατα Laser.
Η µέγιστη θερµοκρασία που χρησιµοποιείται είναι 55°C
επιδρώντας καλύτερα στην ανάπλαση του κόλπου συγκριτικά
µε τη χρήση Laser και RF.
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