
Kāda ir šī ietekme?
Jo vairāk dzemdību un jo lielāks ir 

bērna svars dzimšanas brīdī, jo lielākas ir 
maksts lokālās izmaiņas, kas saistītas ar 
gļotādas izstiepšanos un nepietiekamu 
atpakaļsavilkšanos. Maksts paplašināša-
nās traucē sievietei gūt pilnvērtīgu sek-
suālo apmierinājumu kā agrāk, gan arī 
veidojas urīna nesaturēšanas problēmas, 
nepietiekama maksts ieejas slēgšanās.
Kā medicīna var palīdzēt šādā situācijā?

Līdz šim gadiem ilgi varējām ieteikt 
galvenokārt divas lietas – vingrinājumus 
vai operāciju. Taču šobrīd, pateicoties 
mūsdienu tehnoloģijām un lāzermedicī-
nas iespējām, varam piedāvāt procedūru, 
kas pazīstama ar nosaukumu FemiLift – 
maksts gļotādas lāzertonizēšanu (anglis-
kais nosaukums – laser vaginal thighte-
ning). 
Cik nopietnām urīna nesaturēšanas  
stadijām tā var līdzēt?

Tā ir efektīva, ja urīna nesaturēšana ir 
tādā stadijā, kad ķirurģisko iejaukšanos 
ārsti vēl atzīst par pāragru, taču sevi liek 
manīt zināmas problēmas, piemēram, 
fiziskas slodzes laikā – dejošanas, aero-
bikas, skriešanas vai tamlīdzīgās no-
darbībās. Tas pats var notikt smejoties, 
šķaudot vai klepojot.
Kā maksts gļotādas izmaiņas ietekmē 
sievietes seksuālo apmierinājumu?

Kad maksts ir paplašinājusies, atslā-
busi un gļotāda vairs nav tik tvirta un 
stingra kā pirms grūtniecības un dzem-
dībām, arī seksuālais apmierinājums var 
nebūt pietiekams. Šī ir otra joma, kur 
var palīdzēt FemiLift procedūra. Tonizē-
jot maksts gļotādu, nosacīti var atjaunot 
sievietei iepriekšējās sajūtas, līdz ar to arī 
partneris gūst labāku apmierinājumu un 

Dāmas plaši apspriež pretnovecošanās procedūras sejas, kakla, dekoltē zo-
nas vai plaukstu ādai. Tikmēr apkārtējiem neredzamas, bet pašai sievietei 
jūtamas un dzīves kvalitāti ietekmējošas izmaiņas notiek arī maksts gļotādā. 

„Dzīves laikā savu struktūru maina visi organisma audi, it īpaši āda un 
gļotādas, tai skaitā tvirtumu un tonusu zaudē arī maksts gļotādas audi,” 
stāsta Lāzermedicīnas klīnikas ginekoloģe Daiga Baranovska. „To veicina gan 
novecošanas process, kurš skar visas sievietes, gan arī ietekme, ko uz maksts 
lokālo anatomiju atstāj dzemdības.”

FemiLift procedūra 
sievietēm: ko tā dod

ģimene ir laimīgāka visās savās attiecību 
izpausmēs, tostarp arī intīmajā sfērā.
Kāda vecuma pacientēm adresēta  
FemiLift procedūra?

Pamatā procedūra domāta sievietēm 
reproduktīvā vecumā, bet pēdējā laikā 
arvien biežāk parādās informācija par 
to, ka šo tehnoloģiju var izmantot arī 
agrīnajā menopauzes periodā, it īpaši, ja 
pacientes saņem menopauzes hormonu 
terapiju. 
Kāds ir procedūras iedarbības mehā-
nisms un kā tā notiek?

Izmantojot AlmaLasers CO2 frakcio
nēto lāzeri, ar daudziem impulsiem sa-
šauj gļotādā esošās pārstieptās kolagēna 
šķiedras, notiek lokāla audu uzkarsēšana, 
un rezultātā šķiedras atkal atgūst spēju 
savilkties. Kad kolagēna šķiedras savel-
kas, maksts gļotāda tonizējas, kļūst stin-
grāka, biezāka, tvirtāka. 

FemiLift ir ambulatora procedūra, kas 
notiek ginekologa kabinetā un ilgst 15–20  
minūtes. Nav vajadzīga ne operāciju zāle, 
ne anestēzija. Procedūra ir nesāpīga un 
pēc tās sieviete var turpināt savas ikdie-
nas gaitas. 
Kam šo procedūru nedrīkst veikt?

Nav vēlams to darīt mēnešreižu laikā. 
Procedūru neveic grūtniecības periodā 
vai tad, ja ir aizdomas par kādu akūtu 
dzimumorgānu infekciju – tā vispirms 
jāizārstē. Tāpat arī neiesakām šo metodi, 
ja ir pierādīta onkoloģiska diagnoze vai 
aizdomas par tādu. 
Cik šādu procedūru vajag, lai sasniegtu 
optimālu rezultātu?

Standarta ieteikums ir ārstēšanas 
kurss, kas sastāv no trim procedūrām, ko 
veic ar 4–6 nedēļu intervālu, un pēc tam 
var sagaidīt maksimālo rezultātu. 


