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FemiLift 
lāzerprocedūrai - 

25% atlaide

Pateicoties mūsdienu lāzermedicīnas 

iespējām, piedāvājam FemiLift 

lāzerprocedūru, kas:

 novērš urīna 
nesaturēšanu

 samazina maksts 
atslābumu
• Tikai 15 minūtes 
• Bez anestēzijas
• Bez sāpēm
• Bez ķirurģiskas iejaukšanās

Dr. Daiga Baranovska, 
Lāzermedicīnas klīnikas 
ginekoloģijas nodaļas 
vadītāja

* Līdz 01.04.2015. vienas procedūras 
iepazīšanās cena

165,00 Eur 
parasti 290,00 Eur

«Dzīveslaikāsavustruktūrumainavisi
organisma audi, it īpaši āda un gļotādas.
Arī maksts gļotādas audi zaudē tvirtumu
un tonusu,» stāsta Lāzermedicīnas klīnikas
ginekoloģeDaigaBaranovska.«Toveicina
gannovecošanasprocess,kuršskarikvienu
sievieti,ganarīizmaiņas,komakstslokāla
jāanatomijāradadzemdības.»

–  Kā  šīs  iz mai ņas,  ku ras  pēc  dzem
dī bām it kā ir fi zio lo ģis kas un da bis kas, 
var bo jāt dzī ves kva li tā ti?

–Jovairākdzemdībuunjolielāksirbēr
nasvarsdzimšanasbrīdī,jolielākasirmaks
tslokālāsizmaiņas,kassaistītasargļotādas
izstiepšanosunnepietiekamusavilkšanos
atpakaļ. Tās traucē lielai daļai sievie
šu, kurām bijušas dabiskas dzemdības.
Makstspaplašināšanāsneļaujgūttikpat

pilnvērtīgu seksuālo apmierinājumu kā
agrāk, kā arī var veidoties urīna nesatu
rēšanas problēmas, nepietiekama maksts
ieejas slēgšanās. Reizēm, lai gan retāk,

šīsproblēmasnovēroarīsievietēm,kurām
veiktsķeizargrieziens.

– Kā maksts ana to mis ko iz mai ņu re
zul tā tā vei do jas urī na ne sa tu rē ša na?

–Varmainītiesarīurīnkanālanovieto
jums,unlīdzartosievieteisāktraucētne
liela sākotnēja urīna nesaturēšana. Veicot
ginekoloģisko izmeklēšanu, ārsts nekādas
būtiskasanatomiskas izmaiņasneatrodun
varbūtviņamneienākprātāuzdotpacientei
jautājumuparurīnanesaturēšanu,betviņa
patipartonerunā,jo,iespējams,mātesa
vulaikstāstījusi,katānutasirunturneko
nevardarīt.

–  Kā du  ār stē ša nu  var  pie dā vāt  šā dā 
si tu āci jā?

– Līdz šim gadiem ilgi varējām ieteikt
galvenokārtdivusrisinājumus–vingrināju
musvaioperāciju.Starpenesmuskulatūras
vingrinājumuspēcDr.ArnoldaKegelasis
tēmasveic,jausākotarpirmajāmpēcdzem
dībudienāmunturpina,ciknuilgipietiek
laika un vēlēšanās. Smagākos gadījumos,
kadjauirtāsauktaismakstsnoslīdējumsun
nopietnasartosaistītasurīnanesaturēšanas
problēmas,vajadzīgaķirurģiskaiejaukšanās.
Tačušobrīdvarampiedāvātprocedūras,kas
pazīstamasarnosaukumuFemiLift–maksts
gļotādaslāzertonizēšanu(angliskaisnosau
kums–laservaginalthightening).

– Cik no piet nām urī na ne sa tu rē ša nas 
sta di jām šī me to de ir pa re dzē ta?

–Procedūrasirefektīvas,jaurīnanesa
turēšanairsākotnējāstadijā,kadķirurģisko
iejaukšanosārstivēlatzīstparpāragru,taču
sievietei irzināmasproblēmas,kasvarbūt
vēlnav stipri traucējošas, tomērnoteiktās
situācijās pasliktina dzīves kvalitāti, pie
mēram,dažasurīnapilītesnoplūstfiziskas
slodzeslaikā–dejošanas,aerobikas,skrie
šanasvai tamlīdzīgāsnodarbībās.Taspats
varnotiktsmejoties,šķaudotvaiklepojot,

japirms tamuzņemtsdaudz šķidrumaun
navbijislaikaaizietuztualeti.Jasituācijair
nopietnāka,tadšoārstēšanasmetodineiz
mantojam–tāgannenodarītunekosliktu
un varbūt kaut ko nedaudz mainītu, taču
neatrisinātuproblēmupēcbūtības.Šīspro
cedūrasnoteiktinebūspiemērotastāmsie
vietēm,kurāmginekologsvaiurologsjauir
stingriieteicisoperatīvuārstēšanu.

–  Cik  il gam  lai kam  pēc  dzem dī bām 
jā pa iet, lai va rē tu sākt do māt par Femi
Liftpro ce dū rām?

–Pirmajāsnedēļāspēcdzemdībāmlielā
kajaidaļaisieviešuvarbūtvieglaurīnane
saturēšana,kaspēctampāriet.Mēsiesakām
nogaidīttrīslīdzsešusmēnešuspēcdzem
dībām, jo organismam ir vajadzīgs laiks,
laifizioloģiskiatkoptosnogrūtniecībasun
dzemdīburadītajāmizmaiņām.Pēctamjau
iespējamsobjektīvāknovērtētsituāciju.Fe
miLiftprocedūruvarveiktarītad,jadzem
dībasbijušaspirmsvairākiemgadiem.

–  Kā  ar  mi nē ta jām  maksts  gļot ādas 
iz mai ņām ir sais tīts sie vie tes sek su ālais 
ap mie ri nā jums?

–Kadmakstsirpaplašinājusies,atslābu
siungļotādavairsnavtiktvirtaunstingra
kā pirms grūtniecības un dzemdībām, arī
seksuālaisapmierinājumsvarnebūtpietie
kams.Šīirotrajoma,kurvarpalīdzētFemi
Liftprocedūras.Tonizējotmakstsgļotādu,
sievietei nosacīti var atjaunot iepriekšējās
sajūtas, līdz ar to arī partneris gūst labā
kuapmierinājumuunģimeneirlaimīgāka
visāssavāsattiecībuizpausmēs,tostarparī
intīmajājomā.

–  Vai FemiLift pro ce dū ras  var  pa lī
dzēt arī sie vie tēm, ku rām jau ie stā ju sies 
me no pau ze?

– Sākotnēji metode bija adresēta tikai
reproduktīvāvecumasievietēm,betšobrīd
atzīts,kapacientulokuiespējamsnedaudz
paplašinātunFemiLiftprocedūrasvarveikt
arī sievietēm agrīnā menopauzē – pirmo
piecugadulaikāpēcmenopauzesiestāšanās
unitīpašitad,javiņassaņemmenopauzes
hormonuterapiju.Varbūttā,kareproduk
tīvajāvecumāsūdzībasnavbijušas,bettās
parādās, kad iestājas menopauze un, mai
noties hormonālajam fonam, elastīna un
kolagēnašķiedrunovecošanasprocesskļūst
daudzstraujāks.Jasūdzībasir,betoperāci
jaipagaidāmnavpamata,tadšisvarētubūt
starpstāvoklis, kad ar FemiLift procedūru
palīdzību var mēģināt novecošanas pro
cesu nedaudz palēnināt, uzlabot sievietes
pašsajūtu, novērst sākotnējos simptomus
unattālinātnopietnākuiejaukšanos.Pirms
procedūruplānošanasļotirūpīgijāizvērtē,
vaišīmetodebūsatbilstošaunpiemērota.

– Kāds ir pro ce dū ras ie dar bī bas me
hā nisms, un kā tā no tiek?

– Izmantojot CO2 lāzeru, ar daudziem
impulsiemsašaujgļotādāesošāspārstieptās

kolagēna šķiedras, notiek lokāla audu uz
karsēšana,unrezultātāšķiedrasatkalatgūst
spējusavilktiesunmakstsgļotādatonizējas,
kļūststingrāka,biezāka,tvirtāka.

FemiLift ir ambulatora procedūra, kas
notiek ginekologa kabinetā un ilgst 15–
20minūšu.Navvajadzīganeoperācijuzā
le,neanestēzija.Procedūrairnesāpīga,un
pēctāssievietevarturpinātsavasikdienas
gaitas.Vienīgais ierobežojums iratturēša
nāsnodzimumdzīvespiecaslīdzseptiņas
dienaspēcprocedūras.Pirmajāsdienāspēc
procedūrasvarbūtviegliūdeņainiizdalīju
mi,betnavasiņošanas,sāpjuvaicitusūdzī
bu. Mūsu novērojumi liecina, ka pirmajā
reizē pacientēm diskomforts ir nedaudz
lielāks, bet nākamajās gan pašas procedū
raslaikānavnekāduīpašusūdzību,ganarī
funkciju atjaunošanās pēc procedūras no
tiekdaudzātrāk.

–  Kā dos  ga dī ju mos  šīs  pro ce dū ras 
ne drīkst veikt?

– Tās nav vēlamas mēnešreižu laikā.
Procedūras neveic arī grūtniecības peri
odāvaitad,jairaizdomasparkāduakūtu
dzimumorgānuinfekciju–tāvispirmsjāiz
ārstē.Neiesakāmšometodi, ja irpierādī
taonkoloģiskadiagnoze vai aizdomaspar
tādu. Šķērslis procedūru veikšanai nav ne
hormonālās kontracepcijas lietošana, ne
bērniņa barošana ar krūti, ne smēķēšana,
ne palielināts svars vai iekšķīgas slimības,
jo procedūra ir lokāla, tai nav sistēmiskas
ietekmesuzcitāmjomām.

– Cik pro ce dū ru ne pie cie šams, lai sa
snieg tu va ja dzī go efek tu?

– Standarta ieteikums ir ārstēšanas
kurss, kas sastāv no trim procedūrām, ko
veicarčetrulīdzsešunedēļuintervālu,un
pēc tamvar sagaidītmaksimālo rezultātu.
No savas pieredzes secinu, ka nepārpro
tams un jūtams uzlabojums pacientēm ir
jau pēc otrās procedūras. Ārvalstu kolēģi,
kurišometodipraktizēilgāknekāmēs,zi
ņoarīpargadījumiem,kadsievietesjaupēc
vienasprocedūrasjūtassasniegušaspietie
kamuuzlabojumu.Mēsrēķināmiesarteh
noloģijasautoruieteikumu,kasparedztrīs
procedūru kursu.Pasaulē secināts, kapēc
trīsprocedūruciklaefektscaurmērāsagla
bājasdivusgadus.Jasūdzībassākatkalat
jaunoties,ārstēšanuvaratkārtot.Vaitābūs
vienaprocedūravaiatkalvisastrīs–toiz
lemsārstskopāarpacienti.

–  Cik  il gi  FemiLift pro ce dū ras  tiek 
prak ti zē tas, un kā das ir at sauk smes?

–Pasaulēšotehnoloģiju lietotikaine
daudzilgākpardiviemgadiem,tačutākļūst
arvienpopulārākaunpamatātiešitādēļ,ka
sievietes ļotipozitīvi atsaucaspar rezultā
tiemuniesakaFemiLiftprocedūrascitām.
ArīLatvijātāspacientes,kurasjausaņēmu
šaspilnuprocedūrukursu,irapmierinātas
ariegūtorezultātu.n

ReklāmrakststapissadarbībāarLāzermedicīnasklīniku

JAUNS RISINĀJUMS. Ginekoloģe Daiga Baranovska uzsākusi praktizēt FemiLift procedūras – 
maksts gļotādas lāzertonizēšanu. Tā palīdz sievietēm, kurām dzemdību vai agrīnās menopauzes 
radīto izmaiņu rezultātā maksts gļotāda zaudējusi tvirtumu, veicinot sākotnēju urīna 
nesaturēšanu un negatīvi ietekmējot seksuālo apmierinājumu

FemiLift pro ce dū ras  
sie vie šu dzī ves  
kva li tā tei
Katrs dzīves gads un arī katrs bērns sievietei kaut ko dod un kaut ko  
atņem. Pat vislaimīgākās mātes reizēm nopūšas, raugoties spogulī un 
atceroties, kāds bija viņu augums pirms grūtniecības. Ir arī citas izmaiņas – 
tādas, kas spogulī nav redzamas un paliek nemanāmas apkārtējiem, tomēr  
ir traucējošas. 


