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– „Ae sthe ti ca”: Licz ba me tod i tech nik sto so -
wa nych do le cze nia wiot ko ści sro mu i po -
chwy jest co raz więk sza. Dla cze go za bie gi
z wy ko rzy sta niem apa ra tu Ther mi Va są lep -
sze od in nych te go ro dza ju? 

– Dr Red Alin sod: Po pierw sze, w Sta nach
Zjed no czo nych Ther mi Va za twier dzo no
przez FDA do sto so wa nia w der ma to lo gii
(re duk cja ob ja wów su chej i wiot kiej skóry)
i chi rur gicz nej abla cji ner wów. Me to da ta
nie jest prze zna czo na spe cjal nie do le cze nia
w przy pad ku atro fii po chwy, wy sił ko we go
nie trzy ma nia mo czu, nadre ak tyw ne go pę -
che rza mo czo we go, za bu rzeń orga zmu czy
wy pa da nia na rzą dów mie dni cy mniej szej.
Te wska za nia są wciąż na eta pie ba dań: 
mo je ko men ta rze opie ram więc na wła -
snym do świad cze niu i na efek tach, które za -
ob ser wo wa łem u swo ich pa cjen tów.
Bez pie czeń stwo: Ak tu al nie nie ma żad -
nych do nie sień na te mat pę che rzy lub po -
pa rzeń lub in nych dzia łań nie po żą da nych
te go ty pu (wy ko na no ty sią ce za bie gów).
Nie ma rów nież po trze by po sia da nia spe -
cjal ne go po mie szcze nia do te ra pii la se ro -
wej, sto so wa nia ozna ko wań mówią cych
o wy ko rzy sty wa niu tech nik la se ro wych,
po sia da nia go gli do la se ro te ra pii, czy urzą -
dzeń do ewa ku a cji dy mu. 

Kom fort: Son da Ther miVa jest ma ła, za -
krzy wio na i wy jąt ko wo kom for to wa – na -
wet w przy pad ku naj bar dziej de li kat nych
pa cjen tek. Nie ma po trze by sto so wa nia
znie czu le nia. Uży wa nie Ther mi Va wią że
się z przy jem nym uczu ciem, które przy po -
mi na ma saż cie pły mi ka mie nia mi. Al ter na -
tyw ne roz wią za nia la se ro we ma ją son dy
o du żej śre dni cy, które są sztyw ne, twar de
i pro ste. Mo gą więc spra wiać ból na wet
wte dy, gdy są uży wa ne u pa cjen tek z po -
chwą o znacz nej su cho ści i w przy pad ku
po chw za ni ko wych. Pon a dto urzą dze nia
la se ro we wy ma ga ją uży cia miej sco wych
le ków znie czu la ją cych, kie dy są sto so wa ne
przy wej ściu do po chwy lub w obrę bie
warg sro mo wych. Ther mi Va nie wy ma ga
na to miast sto so wa nia znie czu le nia. Uży cie
tra dy cyj nie sto so wa ne go la se ra (abla cyj ne -
go, frak cyj ne go) pro wa dzi do po wsta nia
se tek otwo rów w obrę bie warg sro mo -
wych i po chwy, które po wo du ją pie cze -
nie, a po za bie gu ko niecz ne jest za cho wa -
nie 5-dnio wej ab sty nen cji se ksu al nej. Na -
to miast w przy pad ku Ther mi Va nie ma ta -
kiej ko niecz no ści. Pa cjent mo że upra wiać
seks na wet bez po śre dnio po za bie gu.

Ła twość uży cia: Ther mi Va ko sztu je je dy -
nie 17 fun tów, a że by roz po cząć pra cę
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z urzą dze niem, trze ba na ci snąć je den
przy cisk. Kon tro li wy ma ga wy łącz nie tem -
pe ra tu ra tka nek. Urzą dze nie pod grze wa
tkan ki do po żą da nej tem pe ra tu ry przez 3-
5 mi nut, po wo du jąc in ten syw ny skurcz
skóry. Wa run ku je to roz po czę cie two rze -
nia no we go ko la ge nu i znacz ną po pra wę
ukrwie nia. Ła twość ob słu gi spra wia, że
na u ka pro ce du ry wy ko ny wa nia za bie gu
wy ma ga le cze nia za le dwie 2-5 przy pad -
ków. Ther mi Va jest urzą dze niem mo bil -
nym i mo że być prze no szo ny z po mie -
szcze nia do po mie szcze nia i z jed nej kli ni -
ki do in nej, cze go nie moż na w więk szo ści
przy pad ków zro bić w przy pad ku in nych
urzą dzeń la se ro wych.
Sku tecz ność: Ther mi Va dzia ła sku tecz niej
niż ja ki kol wiek la ser do sto so wa nia
w obrę bie sro mu i po chwy. Fa le ra dio we
(RF) ma ją wy ra źną prze wa gę w te ra pii
wiot kiej skóry w sto sun ku do la se rów.
Dla te go też wie le firm pro du ku ją cych la -
se ry ma w swo jej ofer cie urzą dza nia dzia -
ła ją ce w za kre sie RF. Opie ra jąc się na
wła snych do świad cze niach, mo gę stwier -
dzić, że od po wie dnio do bra ne za bie gi
z wy ko rzy sta niem RF są co naj mniej tak
sku tecz ne, a czę sto na wet sku tecz niej sze
niż la se ry w te ra pii su cho ści po chwy.
Sku tecz ność RF w przy pad ku te ra pii dys -
funk cji orga zmu (brak orga zmu lub zbyt
dłu gi czas sty mu la cji nie zbęd ny do osią -
gnię cia orga zmu) po twier dzi łem u wie lu
pa cjen tów, jed nak nie u wszy st kich.
W mo ich ba da niach uda ło się usta lić opty -
mal ną war tość ener gii RF ko niecz ną do
skróce nia o jed ną trze cią cza su po trzeb -
ne go do osią gnię cia orga zmu  u 90% pa -
cjen tek, których do ty czył ten pro blem.
Po nad to za u wa ży łem, że te ra pia RF re -
du ku je o 1/3 ob ja wy u pa cjen tów cier pią -
cych na czę sto mocz. Wszy st kie te da ne
po cho dzą z prze pro wa dzo nych prze ze
mnie za bie gow. Cho ciaż urzą dze nie

Ther mi Va nie jest za twier dzo ne przez
FDA do sto so wa nia w przy pad ku wy sił -
ko we go nie trzy ma nia mo czu oraz ze spo -
łu nadre ak tyw ne go pę che rza, wy da je się
być po moc ne w tych wska za niach.
W przy pad ku pa cjen tów z ob ja wa mi nie -
trzy ma nia mo czu z prze bie giem ła god -
nym do umiar ko wa ne go, wy ko rzy sta nie
Ther mi Va by ło sku tecz ne, ale nie tak, jak
w le cze niu cięż kich za bu rzeń wy sił ko we -
go nie trzy ma nia mo czu lub spa stycz ne go
pę che rza mo czo we go

– A: W ja ki spo sób wy ko rzy sta nie Ther mi Va
w le cze niu wpły wa na ja kość ży cia?

– R.A.: Wy ko rzy sta nie te go urzą dze nia ma
ogrom ny wpływ na po pra wę ja ko ści ży cia
za rów no dla pa cjen tek przed me no pau -
zą, jak i po me no pau zie. Ko bie tom, które
wła śnie uro dzi ły dzie ci i od czu wa ją ob ja -
wu lu źnej i su chej po chwy, moż na po -
móc od ra zu, zwę ża jąc po chwę  i przy -
wra ca jąc jej wil got ność. Wpływy na ja kość
ży cia ko biet po me no pau zie z cięż ką atro -
fią, bo le snym współ ży ciem, za bu rze nia mi
pra cy pę che rza, za bu rze nia mi orga zmu są
je szcze bar dziej ra dy kal ne, po nie waż
tkan ki sro mu i po chwy pro du ku ją wte dy
wię cej ko la ge nu i praw do po dob nie ela -
sty ny, co za pew nia funk cjo no wa nie po -
chwy tak, jak przed me no pau zą. Ja kość
ży cia znacz nie się po pra wia, kie dy ist nie je
moż li wość upra wia nia se ksu na wet po
me no pau zie. Wpły wa to nie tyl ko na sa -
mo po czu cie ko bie ty, ale tak że re la cje
w związ ku.

– A: Czy zmniej sza się ry zy ko in fek cji lub
podraż nie nia? 

– R.A.: W przy pad ku mo ich pa cjen tów
stwier dza łem wy stę po wa nie mniej szej
licz by in fek cji pę che rza mo czo we go i po -
chwy ze wzglę du na po pra wę wil got no ści
po chwy i nor ma li za cję jej pH.
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– A: W ja kim wie ku ko bie ty za zwy czaj de cy -
du ją się wy ko nać za bieg? 

– R.A.: Na wy ko na nie za bie gu de cy du ją się
ko bie ty w pra wie w każ dym wie ku. Mo je
do świad cze nia do ty czą ko biet w wie ku
od 21 do oko ło 87 lat. 

– A: Czy le cze nie ma wpływ na cią żę lub po -
ród? 

– R.A.: Nie stwier dzi łem wpły wu ta kie go
le cze nia na po ród. Nig dy na to miast nie
po win no być sto so wa ne ono u ko biet
w cią ży.

– A: Jak dłu go utrzy mu je się efekt dzia ła nia
za bie gu Ther mi Va? 

– R.A.: Trwa łość za bie gu to oko ło 9-12
mie się cy i dłu żej. W przy pad ku efek tu na -
pię cia i zwę że nia warg sro mo wych, efekt
utrzy mu je się od 4 do 6 mie się cy. 

– A: Jak czę sto trze ba po wta rzać le cze nie? 

– R.A.: Naj le piej co 6-12 mie się cy.

– A: Ile za bie gów pan wy ko nał?

– R.A.: Wy ko na łem set ki za bie gów. Opra -
co wa łem pro ce du rę i wdro ży łem ją
w 2014 ro ku. Wy ko nu ję śre dnio 10-15
za bie gów w ty go dniu. 

– A: Jak moż na okre ślić pod sta wo wą sku tecz -
ną tem pe ra tu rę za bie gu? 

– R.A.: Urzą dze nie po sia da czuj nik tem pe -
ra tu ry za mon to wa ny w son dzie, więc ist -
nie je moż li wość na tych mia sto we go od -

czy tu tem pe ra tu ry w cza sie rze czy wi stym
w obrę bie le czo nych tka nek. Naj bar dziej
sku tecz na jest tem pe ra tu ra w za kre sie od
42-45°C, cho ciaż wy ka za no, że na wet
niż sza tem pe ra tu ra (od 40°C) mo że być
efek tyw na.

– A: Czy za bieg jest bo le sny?

– R.A.: Za bieg nie jest bo le sny, wra że nia są
po rów ny wal ne do ma sa żu cie pły mi ka -
mie nia mi. Trzy pa cjent ki, u których był
wy ko ny wa ny za bieg, do świad czy ły na -
wet orga zmu w trak cie le cze nia, więc
trud no mówić tu o ja kimś dys kom for cie.
Na le ży jed nak pod kre ślić, że orga zmy
u pa cjen tek w trak cie le cze nia są bar dzo
rzad kie i nie ma ją wpły wu na sku tecz ność
za bie gu. 

– A: Cze go mo gą  spodzie wać się  pa cjent ki
po za bie gu? 

– R.A.: Za bieg za pew nia im nor mal ne ży cie
bez bólu, bez ogra ni czeń. Po pra wa na -
stę pu je od mie sią ca do trzech od wy ko -
na nia za bie gu. Pa cjen ci za czy na ją od czu -
wać ko rzy st ny wpływ za bie gu Ther mi Va
oko ło 2 ty go dnie po wy ko na niu pierw szej
pro ce du ry, a je szcze lep szy po 2 i 3 za -
bie gach. W wie lu przy pad kach efek ty są
na tych mia sto we, zwła szcza w przy pad ku
tych pa cjen tek, które skar ży ły się na nie -
trzy ma nie mo czu pod czas ka szlu, ki cha nia
czy ska ka nia.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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