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Honnan indult a lézertechnológia, és hol tart ma?
A lézert 1960-ban fedezték fel, 1965-től pedig már alkal-

mazták egészségügyi területeken. Kezdetben főként olyan 
metszésekhez használták, melyeknek pontos vágás,- és vér-
zésmentes felületet kellett biztosítani. Majd egyre inkább az 
ún. soft lézer kezelések irányába kezdett tolódni a lézertech-
nika egészségügyi és szépészeti területeken való alkalmazása, 
ennek során minimális fájdalommal, vagy fájdalommentesen, 
vérzésmentesen, többnyire ambulanter kezelési metódusok-
ban használták és használják a mai napig is a szakemberek. 
Noha a soft lézer nem tűnik drasztikus beavatkozásnak, a gyors 
gyógyulás, a természetes hatású végeredmény és a kis kocká-
zatvállalás szempontjából mégis komoly változásokat hozott az 
orvos technológiában. 

Ezek szerint a felhasználási területek is nagyon szer-
teágazóak?

A kezdeti esztétikai kezelések főként a tartós szőrtelenítés-
re irányultak majd a körömgomba, - és a fogászati kezelések 
kerültek előtérbe. Az utóbbi időben a bőrgyógyászati kezelé-
seken belül az arc és testesztétika, a bőr feszesítése, ráncta-
lanítsa, ezeknek különböző metódusai, technikái kerültek ki-
dolgozásra, amit a számítógép vezérelte pontos lézertechnika 
tett lehetővé. De az esztétikán kívül a visszerek, a seprűvénák 
kezelése, a vastagabb viszerek szűkítése, illetve lezárása, az 
erős testszagot okozó, fokozott izzadtság elleni kezelés, és a lé-
zer asszisztálta zsíreltávolítás, vagy a horkolás megszüntetése 
ma már szintén a lehetőségek között szerepel. 

Mi hozta meg az áttörést?
A különböző lézerklinikákon eddig főként dióda és széndi-

oxid lézerkezelésekkel találkozhattunk. A széndioxid lézer a 
fájdalom miatt azonban altatás mentesen vagy érzéstelenítés 
nélkül nem alkalmazható. A forradalmi változást az Nd: Yag és 
Er: Yag lézerek megjelenése jelentette.  Ezen új eljárás során a 
két lézerhullám külön-külön, vagy együttes alkalmazása segíti 
a kezelés hatékonyságát, mindezt fájdalommentesen.

Mi a kezelés lényege?
A kétféle típusú lézersugárral energiát juttatunk a bőrben 

lévő kötőszöveti rostokhoz, melyek a hő hatására szerkezetüket 
vesztik, majd újraépülnek, de már 20-30%-kal megrövidülve. 
A folyamat azonban ezzel nem áll meg, hiszen ez a hőhatás a 
kollagén rostok számának gyarapodását is elindítja. Úgy 3-6 
hónap alatt a kollagén rostok száma megsokszorozódik, ami 
tartós rugalmasságot ad a megrövidült, feszesebb kötőszöveti 
elemeknek. A kezelt területeken lejátszódó folyamatot, ezért 
nevezhetjük visszafiatalodásnak, mivel nemcsak a tünetet ke-
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Megnyitottuk vadonatúj Vitalium Laser Centre 
többfunkciós lézerközpontunkat kiváló szakor-
vosok vezetésével! A világújdonságnak számító lé-
zerkezelések nem okoznak felszíni sérülést, nincs 
lábadozási idő, nincs fájdalom, nincs vérzés, így 
a vendégek tökéletesen összekapcsolhatják szállodai 
pihenésükkel. A kezelések ambulánsan is igénybe 
vehetők!

Ismerjék meg Önök is az egyedülálló, megfiatalító 
lézerkezeléseket! Időpontfoglalás márciusi

előjegyzéssel lehetséges: 06 83 / 501 140

vehetők!
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 MEGFIATALODÁS = ÚJ ÉLET!

Forradalmian új technológia,
műtét nélkül, amelyről Ön
eddig álmodni sem mert!

AZ  ORSZÁGBAN  ELSŐKÉNT!

Az elmúlt ötven évben 
fantasztikus fejlődé-
sen ment keresztül a 

lézertechnológia. A kutatások fókuszá-
ban annak tökéletesítése állt, miként 
lehet az arc-, és testesztétikai kezeléseket 
fájdalommentesen, vérzésmentesen, biz-
tonságosan, kórházi kezelést nem igénylő 
módon végezni. Örömmel tudatjuk, hogy 
a noninvazív eljárások új mérföldkövéhez 
érkeztünk!  Íme, a szabadalmaztatott lé-
zereljárás, mely egyszerre képes kezelni a 
bőr felszínesebb és mélyebb rétegeit anél-
kül, hogy hegesedést, szövődményt okoz-
na, vagy megnyújtaná a lábadozási időt. 
Rendkívül komplex módon a test külön-
böző pontjainak kezelését, köztük az in-
tim és esztétikai megfiatalodás forradal-
mi lehetőségét kínálja, melyről a hévizi 
Vitalium Laser Centre orvosigazgatójá-
val, DR. REGÉNYI PÉTER szülész-nő-
gyógyász szakorvossal beszélgettünk.
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zeli, hanem a panaszokat kiváltó okot is megszünteti és egy fiatalabb életszakaszra jellemző 
kötőszöveti állapot alakul ki a szervezetben. Ezeknél a kezeléseknél kórházi tartózkodás nélkül, 
járóbeteg kezelés formájában metszésmentesen, vérzésmentesen történnek a kezelések. Ez a két 
típusú lézer hullámhosszában tér el, valamint az általuk kiváltott hatásban. Ennek a kétféle 
lézernek a kombinált kezelése különböző gyógyítási protokollokban már kipróbálásra került és 
szabadalmaztatott eljárások formájában lenyűgöző egészségügyi és esztétikai eredményeket pro-
dukál, hiszen a kötőszövetek 10-15 évvel való visszafiatalodását érjük el ennek a csúcstechno-
lógiának köszönhetően.

Eddig ennek részben a fájdalom szabott határt?
A problémát az okozta, hogy ezt a közel 60 oC fokos hőt, ami a kollagén újraépüléséhez szüksé-

ges, hogyan lehet fájdalommentesen a szervezetbe juttatni. Ennek az egyik legmodernebb módja 
az ún. Smooth technológia, ami szakaszosan juttatja le az energiát a bőr mindhárom rétegébe, 
úgy hogy a mélyebb rétegekben összeadódik a bejuttatott energia, de mégsem alakul ki emiatt a 
fájdalom (a bőr visszahűlési reakcióideje miatt).

Ezzel a kezeléssel tehát lehetővé váltak akár olyan terü-
leteken való alkalmazások, ami eddig csak műtéti úton 
volt kezelhető?

Így igaz. Ilyen a nőgyógyászati jellegű beavatkozások elvégzé-
se is, amellyel például, két ambulanter kezeléssel szülés előtti 
állapotra szűkíthető vissza a kitágult hüvely, ez pedig nem elha-
nyagolható a partnerkapcsolat szempontjából.A párok 97%-ban 
elégedettek a kezelés nyújtotta változással, emellett az örömérzet 
is jelentősen erősödik (58%)(IntimaLase) A női vizeletvesztés 
esetében 90%-ban lényeges javulás, 70%-ban vizeletvesztés 
mentes állapot érhető el a kezelések után 6 hónappal.(Inkonti-
Lase) Kezelhetők  a változó kor utáni, elsorvadt hüvelyfal okozta 
égő, viszkető panaszok (RenovaLase), kezelhető a méhszáj há-
mosodási zavara, a HPV fertőzés a  méhszájon, illetve a hólyag-
sérv, hüvelyfal süllyedés különböző típusai (ProlapLase), amik a 
kötőszövet gyengesége miatt alakulnak ki. Ezeket a kezeléseket 
a több nemzetközi díjjal elismert, a világ egyik legjobb orvosi 
lézereit gyártó Fotona cég legújabb műszere, az SP Dynamis 
2015-ös modellje teszi lehetővé. Természetesen kizárólag orvosi 
segítséggel!

Hogyan kell elképzelni az intim megfiatalító kezelést? 
A lézerfény számítógép által vezérelt, az energia pedig prog-

ram segítségével pontosan szabályozható. Mindemellett egy spe-
ciális hüvelyfeltáró eszköz segíti a kezelőfej mozgását, mely 90o 
ill. 360o-os  irányban  juttatja a lézersugarat a hüvelyfal szövete-
ibe. Az azonnali összehúzó hatás után 3-6 hónap alatt növekedik 
meg a rugalmasságért felelős kollagén rostok száma. A kezelés 
mindössze 20 percig tart, teljesen fájdalom-, és vérzésmentes, sem altatást, sem pedig érzéste-
lenítő egyéb beavatkozást nem igényel, biztonságos, szabadalommal védett. 14-30 nap múlva 
javasolt még egyszer megismételni, így ez az eljárás két kezelésből áll.

Meddig tart a „visszakapott” feszesség?
Változó kor előtt, (amennyiben nincs további tágító hatás, mint a szülés) átlagosan 10 évvel 

fiatalodik vissza a kezelt felület biológiai állapota, és hosszú évekre megmarad a kívánt hatás, de 
az öregedési folyamat természetesen innen indulva is továbbhalad. Változó kor után, az ösztrogén 
szint csökkenése és a gyorsabb öregedés miatt, a javult állapot fennállása 1-2 évig várható, majd 
ismétlő kezeléssel újra javítható a szövetek állapota.

Figyelem! A FOTONA által szabadalmi oltalommal védett kezelések, elsőként Magyarországon 
a Hotel Európa fit-ben megnyílt Vitalium Laser Centre-ben vehetők igénybe!
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