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ginekologia estetyczna

Laserowe techniki 
w ginekologii estetycznej 
– miejsce lasera CO2

Za do wo le nie ko bie ty z este ty ki in tym nej
jest waż ne dla fi zycz nych i emo cjo nal nych sfer
ży cia. Wy gląd ze wnę trz nych na rzą dów płcio -
wych, pro ble my, które po ja wia ją się po po ro -
dach, wej ście w okres me no pau zal ny, sta rze -
nie się, nie tyl ko skóry, ale też na rzą dów in -
tym nych, nie trzy ma nie mo czu mo gą być przy -
czy ną znacz ne go po gor sze nia kom for tu ży cia
ko biet. Tra cą one po czu cie atrak cyj no ści, ra -
do ści ży cia, re zy gnu ją z ży cia se ksu al ne go. Do
tej po ry te ma ty te uzna wa ne by ły za wsty dli we
i nie ist nia ły me to dy, po za chi rur gicz ny mi,
które by je szyb ko, bez piecz nie i kom for to wo
usu wa ły. Prze ło mem by ło wpro wa dze nie na
ry nek la se rów frak cyj nych. 

Spraw dzo ną kli nicz nie me to dą zmniej sza -
nia ob ja wów sta rze nia skóry, zmar szczek,
zmian pig men ta cji, ję dr no ści skóry oraz blizn

po trą dzi ko wych jest mo de lo wa nie ko la ge nu,
które w me to dach frak cyj nych na stę pu je na
sku tek ge ne ro wa nia mi kro ob sza rów prze grza -
nia ter micz ne go skóry. 

W za leż no ści od war to ści tem pe ra tu ry, do
ja kiej zo sta je pod grza na skóra, róż ne jest od -
dzia ły wa nie za bie gu na ko la gen. 

Dzię ki punk to we mu prze grza niu skóry
uzy sku je się bar dzo do bre efek ty prze mo de lo -
wa nia ko la ge nu, a rów no cze śnie in wa zyj ność
za bie gu bar dzo znacz nie ma le je (re ge ne ra cja
na stę pu je w cza sie od jed ne go do kil ku dni).
Za bie gi frak cyj ne we szły za tem na sta łe do ga -
bi ne tów der ma to lo gii i gi ne ko lo gii este tycz nej. 

Bio lo gicz ny efekt dzia ła nia wy ko rzy stu je
trzy pro ce sy za cho dzą ce w skórze, w za leż no -
ści od tem pe ra tu ry jej pod grza nia:

Ginekologia estetyczna to dziedzina medycyny, która pozwala nam
dłużej pozostać aktywnymi seksualnie, cieszyć się życiem intymnym po
porodzie, zapobiegać przyszłym niepożądanym skutkom porodu oraz
zmieniać wygląd kobiecych narządów intymnych. Ginekologia
estetyczna pomaga rozwiązać wstydliwe problemy kobiet, poprawia
jakość życia codziennego i seksualnego.
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• sty mu la cja – 40-50oC,
• ko a gu la cja – 50-80oC,
• abla cja – 80-100oC.

Efekt re ge ne ra cji po za bie go wej po le ga
w szcze gól no ści na wzbo ga ce niu i prze mo de -
lo wa nie ma cie rzy po za ko mór ko wej skóry. 

Po wierz chow ny za bieg frak cyj ny zwięk sza
na mna ża nia ko mórek i gę stość ko la ge nu
w obrę bie na skór ka. 

Głęb sza pe ne tra cja po wo du je moc niej szy
efekt frak cyj ny, z wy two rze niem stre fy ko a gu -
la cji po ni żej po łą cze nia na skór ka ze skórą wła -
ści wą. 

Obe cnie za bie gi frak cyj ne abla cyj ne są wy -
ko ny wa ne przy po mo cy la se rów CO2

i Er:YAG. Efekt za bie gu za le ży od głę bo ko ści
mi kro ko lum ny (stre fy od dzia ły wa nia), tem pe -
ra tu ry prze grza nia oraz po wierzch ni uszko -
dze nia na skór ka. Im głęb sze dzia ła nie, tym
więk sza zdol ność do uzy ska nia efek tu pro duk -
cji no we go ko la ge nu. Z ko lei im mniej sze
uszko dze nie na skór ka, tym krót szy czas re -
kon wa le scen cji. 

Dłu gość fa li za sto so wa na w la se rze CO2

(10600 nm) za pew nia do sta tecz nie głę bo kie
wni ka nie świa tła w skórę oraz do dat ko wo
umoż li wia uzy ska nie sze ro kiej stre fy prze grza -
nia tkan ki. 

Obe cnie sto so wa ne tech no lo gie we frak -
cyj nych la se rach CO2 umoż li wia ją per fek cyj ną

kon tro lę ener gii do star cza nej do skóry, z moż -
li wo ścią od dziel ne go ste ro wa nia pro ce sa mi
abla cji oraz na grze wa nia tkan ki, sto sow nie do
po trzeb za bie gu i ty pu skóry. Naj now sze tech -
no lo gie po zwa la ją w trak cie ska no wa nia zmie -
niać ener gię im pul su i czas na świe tla nia w ko -
or dy na cji z efek tem kli nicz nym, wy ma ga nym
dla da ne go punk tu w na świe tla nym ob sza rze. 

Frak cyj ny ska ner la se ra ge ne ru je mi kro ob -
sza ry prze grza nia ter micz ne go skóry, przy
czym są sia du ją ca tkan ka po zo sta je nie uszko -
dzo na. W kon se kwen cji pro ces le cze nia jest
du żo szyb szy niż w me to dach chi rur gicz nych.
Po zwa la na po wrót do nor mal ne go sta nu
w cią gu kil ku dni.

Szyb ki pro ces odbu do wy na skór ka sty mu -
lu je z ko lei two rze nie ba rie ry ochron nej skóry
i re du ku je ru mień oraz przy spie sza efekt kli -
nicz ny.

W gi ne ko lo gii este tycz nej sto su je się la se ry
frak cyj ne CO2 emi tu ją ce opa ten to wa ne ro -
dza je im pul su (np. W-Pul se w la se rze Be la do -
na). Okre ślo na emi sja im pul su la se ra CO2 ter -
micz nie sty mu lu je bło nę ślu zo wą, po bu dza jąc
fi bro bla sty do pro duk cji włókien ko la ge nu, ela -
sty ny oraz kwa su hia lu ro no we go. Za bie gi la se -
ro we w gi ne ko lo gii este tycz nej znaj du ją za sto -
so wa nie w odmła dza niu po chwy – zwięk sze -
niu jej ela stycz no ści, prze bu do wie ko la ge nu,
le cze niu atro fii i su cho ści w okre sie me no pau -
zal nym i po okre sie me no pau zy, eli mi na cji
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dys kom for tu przy współ ży ciu, odmła dza niu sro mu,
w te ra pii wy sił ko we go nie trzy ma nia mo czu. Za bie gi la -
se ro we wspo ma ga ją też ope ra cje chi rur gicz ne – li kwi -
du ją ce nie trzy ma nie mo czu lub zmniej sze nia warg sro -
mo wych. 

Przed za bie giem la se ro wym na le ży wy ko nać ba da -
nie gi ne ko lo gicz ne i cy to lo gicz ne. Sa ma pro ce du ra jest
bez piecz na, bez bo le sna, trwa kil ka na ście mi nut i nie
wy ma ga znie czu le nia. Świa tło la se ra po wo du je prze -
bu do wę ko la ge nu, lep sze ukrwie nie po chwy, zwięk -
sze nie jej ela stycz no ści, na pię cia i na wil że nia, li kwi du -
jąc su chość. To do sko na ły za bieg dla ko biet w każ dym
wie ku. Rów nież dla tych, które nie mo gą sto so wać
hor mo nal nej te ra pii za stęp czej. Pa cjent ka mo że
wrócić do ży cia se ksu al ne go sie dem dni po za bie gu.
Efekt lecz ni czy utrzy mu je się przez okres od ro ku do 
2 lat, z re gu ły po jed nym za bie gu. W przy pad ku wy sił -
ko we go nie trzy ma nia mo czu zwy kle na le ży po -
wtórzyć pro ce du ry po 2-4 ty go dniach. 

Ma ło in wa zyj ne za bie gi z za kre su tzw. gi ne ko lo gii
este tycz nej to pro po zy cja skie ro wa na do sze ro kie go
gre mium pa cjen tek – w szcze gól no ści tych, które są
mat ka mi dwu lub wię cej dzie ci. U licz nej gru py ko biet
struk tu ra bło ny ślu zo wej po chwy, wsku tek nadmier -
ne go roz cią gnię cia pod czas po ro du, tra ci swo ją pier -
wot ną, fi zjo lo gicz ną ję dr ność. Do le gli wo ści, ja kie w ta -
kim przy pad ku to wa rzy szą pa cjent kom, nie ste ty nie
za wsze ogra ni cza ją się wy łącz nie do sfe ry este tycz nej.
Czę sto bo wiem zbyt wiot ka po chwa sta je się źródłem
uci sku na cew kę mo czo wą i wów czas na wet już przy
nie wiel kim wy sił ku mo że do cho dzić do za bu rzeń
w utrzy ma niu mo czu. Te ra pia la se rem rze czy wi ście
oka zu je się sku tecz ną me to dą le cze nia tych struk tu ral -
nych zmian tkan ko wych po chwy. Za bie gi la se ro we
sta no wią u więk szo ści pa cjen tek je dy ną po waż ną al ter -
na ty wę dla in wa zyj ne go le cze nia ope ra cyj ne go. Obe -
cnie bo wiem nie opra co wa no zbyt wie lu spo so bów
le cze nia te go ro dza ju do le gli wo ści – in nych niż chi rur -
gicz ne. Wie le pa cjen tek na wet już po jed nym za bie gu
la se ro wym od czu wa wy ra źna po pra wę, za rów no
w sfe rze sa ty sfak cji se ksu al nej, jak i pod ką tem re duk cji
pro ble mu nie trzy ma nia mo czu. 

Dzię ki za bie gom la se ro wym gi ne ko lo gia este tycz -
na w spo sób istot ny po pra wia kom fort ży cia co dzien -
ne go i se ksu al ne go wie lu ko biet.
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