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šetření, které se
nazývá MonaLisa
Touch, slibuje omlazení zevních rodidel
a pochvy. Komu je
především určeno?
Termín omlazení je zavádějící, přes
nější je poševní rejuvenace, respektive
regenerace nejen sliznice, ale i celé
poševní stěny. Toto ošetření je určeno
především pro dvě skupiny žen. První
z nich jsou ženy po menopauze, kdy
postupně ustává produkce estrogenu.
S hladinou estrogenu je přitom úzce
svázána takzvaná trofika neboli výživa
sliznice poševní. A s jejich poklesem
začíná sliznice strádat a vysychat.
Mění se, stává se tenčí, křehčí a lehce
krvácí. Tomu všemu se říká poševní
atrofie. Pohlavní styk pak není pří
jemný a ženy často trpí na močové
a poševní infekce. Navíc je s tím také
mnohdy spojena močová inkontinen
ce. V tomto případě je zákrok jakýmsi
omlazením a oživením. Hlavním
důvodem ale je zbavení se
Je skvělé,
těch obtíží, které jsou se
že existují
stárnutím spojeny.
A ta druhá skupina?
které ženám vrátí
Tu představují ženy ve věku
zdraví i chuť
od dvaceti do čtyřiceti let.
do života.
Tady se jedná o určité negativ
ní dopady těhotenství a porodu
na tělo ženy. Týká se to především
vaginálních porodů velkých plodů
(váha čtyři kilogramy a více), kterých
v české populaci přibývá. Protože se
pochva musí v rekordně krátkém ča
sovém intervalu masivně roztáhnout,
dochází často k zjevným či skrytým
trhlinám poševních tkání i v případě,
že porod jde samovolně a bez lékařské
intervence. Poševní ochablost pak
působí problémy při sexu a navíc je
dost často spojená s močovou inkon
tinencí. Přechodnou močovou inkon
● Narodila se ve slovenském
tinenci popisuje až třicet procent žen
Martině,
kde také vystudovala.
po porodu a každá druhá po porodu
● Už na lékařské fakultě propadla
velkého dítěte.
oboru gynekologie – porodnictví,
Nedají se tyto obtíže odstranit
ve kterém pracuje již více jak 30 let.
● V současnosti působí
správným cvičením?
v Praze, přičemž kombinuje práci
My všechny naše pacientky po poro
soukromého gynekologa v ordinaci
du nabádáme, aby cvičily. Nicméně se
s prací nemocničního lékaře.
ukazuje, že i když je cvičení po poro

metody,

Občas
dostávám kytky
i od manželů

Její klientky ji milují. A není divu – vzhledem k tomu, že jim dokáže
vrátit radost ze sexu, zbavit je intimních i zdravotních potíží a jako
bonus výrazně omladit jejich intimní partie. S gynekoložkou
Elenou Figurovou si povídala Bára Vajsejtlová.

MUDr. Elena Figurová

du prováděno správně, samo o sobě
nestačí. Cvičením totiž dosáhnete
posílení svalů pánevního dna, což
je vynikající věc, ale nedosáhnete
žádoucích změn poševní sliznice.
To znamená, že potrhaná kolagenová
mřížka se ne vždy obnoví sama a je
potřeba jí pomoci. A právě tímto re
generačním přístrojem toho docílíme.
Na jakém principu vlastně funguje?
Na principu takzvaného řízeného
mikrotraumatu. Do pochvy se zavede
malá sonda, která do poševní sliznice
uvolňuje v jakýchsi vlnách laserové
paprsky. Tím vznikají na sliznici
drobná poranění, na která pochva
reaguje tak, že aktivuje tvorbu fibro
blastů, tedy buněk produkujících
kolagenová vlákna. Navíc dochází
k tvorbě nových krevních cév a zlep
šuje se zásobení kyslíkem. Zkrátka se
v této oblasti znovu rozběhne meta
bolický proces, a poševní sliznice se
tak vrací do původního stavu.
Mikrotraumata? To zní bolestivě...
Když jsem se byla poprvé podívat
na sále jedné nemocnice v italské
Florencii, kde zákroky tímto přístro
jem prováděli, očekávala jsem bolesti
vou operaci v narkóze, ale byla jsem
příjemně překvapená. Pacientky tam
ležely úplně klidně a bez problémů
komunikovaly. Ženy v průběhu zá
kroku cítí maximálně teplo a vnímají,
že mají v pochvě nějaký předmět.
Nicméně ta sonda je mnohem menší
než poševní zrcadlo, které se běžně
používá při gynekologické prevenci.
Diskomfort je minimální.
Jak je to s režimem po zákroku?
Předpokládám, že v průběhu hojení
musí žena dodržovat určitá omezení.
Základní hojení pobíhá čtyři až pět
dnů a po tu dobu se doporučuje vyne
chat pohlavní styk, neplavat v bazénu,
nekoupat se ve vaně a vyhýbat se ex
trémní fyzické zátěži. Poté už začíná
normální režim. Úplné vyhojení trvá
přibližně šest týdnů a po této době se
doporučuje zákrok opakovat.
Kolik takových zákroků je potřeba?
Obvykle se doporučují tři ošetření.
V případě těžké poševní atrofie, kdy
má žena pochvu velmi ztenčenou ➔
www.jenprozeny.cz/zenaazivot
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„Ženy často říkají,
že se nejen zbavily
zdravotních obtíží,
ale znovu mají
radost ze sexu.“
čímž se podpoří právě imunita a in
fekce jsou zlikvidovány už v zárodku.
A ta inkontinence?
Některé ženy chodí jen kvůli ní. Při
vyšetření není na první pohled nic vi
dět, pacientka nemá atrofii, ale stěžu
je si, že stačí popoběhnout a má mok
ré kalhotky. Po třech ošetřeních přijde
a říká, že už má po problému.
Dá se toto ošetření aplikovat i na
zevní genitálie, nebo je určeno pouze
pro regeneraci vaginy?
Existuje i zevní ošetření. Při léčbě rako
viny prsu nebo po menopauze dochází
k zužování poševního vchodu a zten
čování kůže zevního genitálu. Zejména
takzvaná zadní kůžička neboli jemná
kůže hráze u vchodu do pochvy se
rapidně ztenčí a při pohlavním styku

bolí a pálí, nebo se do
konce trhá. I v tomto
případě umíme ženám
pomoci. A navíc má
tato metoda ještě jeden
příjemný bonus.
A to?
Vedlejším produktem
ošetření je výrazné
zlepšení vzhledu styd
kých pysků. Ty jsou
u postmenopauzálních
žen ochablé, scvrklé,
tenké až papírovité.
Patří to k věku a já jako
gynekolog hodnotím
tyto změny jako „věku
přiměřený nález“.
Ale ženy tím mohou
trpět a může se jim to
jevit jako neestetické.
Po zevním ošetření
MonaLisa Touch se
stydké pysky vypnou,
vyplní se kolagenem
a jejich vzhled se celkově významně
zlepší. Připadá mi až trochu nepatřičné
o tom mluvit, protože já jsem gyneko
log a nikoli plastický chirurg, nicméně
faktem je, že si toho člověk nemůže
nevšimnout. Mám jednu pacientku
ve zralém věku, která je velmi krásná
a velmi o sebe dbá. Trpěla těžkou
atrofií zevních rodidel a to, čeho jsme
dosáhly, je naprostý zázrak. Má z toho
radost ona i její manžel. Myslím, že
není hřích, když se k medicínskému
ošetření přidá i estetická hodnota.
Zmínila jste ženy po léčbě rakoviny.
Pro ně by bylo takové ošetření tedy
také vhodné?
Rozhodně. Bohužel přibývá případů
žen s rakovinou prsu v relativně mla
dém věku třiceti až čtyřiceti let. Tento
typ nádoru je často závislý na estroge
nu, takže tyto ženy podstupují léčbu,
která tvorbu estrogenu potlačí. V ně
kterých případech se přistupuje i k od
nětí vaječníků. Faktem zůstává, že tyto
ženy mívají až strašlivou poševní atro
fii, která postupuje neskutečně rychle.
Po nasazení léčby nastupuje prakticky
v řádech dnů. Mám pacientky, jejichž
poševní sliznice se během neuvěřitelně

U těch se zase může objevit takzvaná
krátké doby změnila v podstatě v kří
čím mě Elena
laktační atrofie. To znamená, že když
dový papír. Ty ženy tím samozřejmě
překvapila?
žena kojí, má vysokou hladinu hormo
trpí. Zhoubný nádor sám o sobě
Na rozhovor s Elenou Figurovou jsem šla
nu prolaktinu a v období po porodu
představuje pro partnerský vztah
s rozpačitými pocity (vzhledem k poněkud
je prolaktin vázán s poklesem hladi
obrovskou výzvu a žena se po ope
choulostivému tématu) smíšenými s lehkou
skepsí. Přece jen si o zákrocích na ženských
ny estrogenu. Následkem toho má
raci prsu potřebuje cítit žádoucí
genitáliích nepovídám každý den. Moje pochyby
žena v pochvě situaci podobnou
a přitažlivá. Potřebuje vědět, že se
se ale rozplynuly hned po několika minutách. Během
jako v období po menopauze. Je
jí muž neštítí, i když má na prsu
rozhovoru mě paní doktorka přesvědčila, že nechat
jizvu nebo o něj úplně přišla...
si udělat podobný zákrok není nic ostudného nebo to přechodný stav, ale jsou ženy,
u kterých může trvat šest měsíců
A není lepší způsob než fungující
rozmařilého, stejně tak jako se přiznat k tomu,
že trpíte některým ze zmiňovaných intimních
i déle. Uvědomte si, že hodně párů
intimní život. Jenže to bohužel čas
problémů. O svých pacientkách mluví
v těhotenství pohlavní styk neprak
to vůbec nejde nebo je sex spojen
s citem a velmi empaticky a vy vůbec
tikuje a těší se na to, až proběhne
s nepříjemnými pocity a bolestí. Mám
nepochybujete o tom, že pro ně
šestinedělí, všechno se usadí a budou
ale hned několik pacientek, u kterých
chce skutečně to nejlepší.
moci zase začít pohlavně žít. Jenže pak
se nám podařilo vrátit poševní sliznici
(Bara Vajsejtlová)
zjistí, že to nejde, protože pochva ko
do stavu, kdy si žena dokáže pohlavní
jící ženy je suchá a bolestivá, čímž je
styk opět užívat.
samozřejmě bolestivý i pohlavní styk.
každý, kdo o to skutečně stojí. Jedno
Hradí v takových případech zákrok
Navíc k tomu často přistupují porodní
ošetření stojí 4900Kč.
pojišťovna?
poranění, například nástřih. Pak se
A ještě pro někoho je tato metoda
Bohužel nikoli. Já osobně mám velký
z pohlavního styku stává tortura a to
vhodná?
problém s účtováním ošetření paci
se může nepříznivě odrazit na part
Vlastně jsem nezmínila jednu velkou
entkám s rakovinou prsu, ale nejde to
nerském vztahu. V tomto případě jed
skupinu žen, která může z tohoto
jinak, protože samotný přístroj je vel
ním až dvěma ošetřeními dokážeme
ošetření také velmi profitovat, a to jsou
mi drahý. Alespoň jsem se pokusila
tuto situaci upravit. ■
ženy krátce po porodu, které kojí.
zavést ceny tak, aby si je mohl dovolit
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a křehkou, se doporu
čuje až pět ošetření.
Jejich efekt je trvalý,
nebo bude potřeba
opakování?
Původně se doporučo
valo dělat sérii třech až
pěti ošetření a pak jed
no takové udržovací
po roce. Ale ukázalo
se, že u těžších pošev
ních atrofií je to příliš
velká pauza, protože
se tkáně vrátí prakticky
do počátečního stavu
a začínáme zase znovu
od začátku. Zkušeností
s touto metodou ale
postupně přibývá
a v současnosti se jeví
jako nejvhodnější jed
no udržovací ošetření
každých šest měsíců.
Řekněme, že jsem absolvovala potřebný počet ošetření, co tedy mohu očekávat?
Ženy po sérii ošetření říkají, že se
zbavily spousty obtíží a že se zlepšil
i jejich sexuální život. Z toho mám
samozřejmě radost a dokonce občas
dostávám i kytky od manželů, kteří
mi děkují za to, že si jejich manželka
(a tím i oni sami) dokáže sex po le
tech zase užít. To je ale jen příjemný
bonus tohoto zákroku. Poševní atrofie
se totiž neprojevuje jen nesnázemi
v pohlavním životě, ale má spoustu
dalších nepříjemných symptomů –
například neustálé pálení v pochvě,
bolest při každém prudkém pohybu
nebo již zmíněné močové a vaginální
infekce, které se opakují i každý
druhý týden.
Nerozumím tomu, jak může regenerace poševní sliznice ovlivnit četnost
močových infekcí...
Tím, že znovu vybudujeme poševní
sliznici, vrátí se zpátky i její obrany
schopnost, kterou měla v době, kdy
měla tloušťku několik milimetrů.
Jednak tím zesílí fyzická bariéra mezi
močovým traktem a pochvou, takže
průnik bakterií už není tak jednodu
chý, a zlepší se i prokrvení této oblasti,

inzerce
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Rakouská
Ra
R
akkou
ous
ous
uská
ká značka
zna
načk
čka Dr.
Dr Böhm®
Böhm
Bö
hm®® se vvíce
íce
íc
e ne
nežž tř
tři
třicet
icet llet
et sspecializuje
peci
pe
cial
aliz
izuj
uje
e na využití
v yu
yuži
žití
tí rostlinných
ros
ostl
tlin
inný
ných
ch přípravků
pří
řípr
pravk
v různých oblastech péče o zdraví.
Všechny naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny pouze dle nejpřísnějších farmaceutických
kritérií. Zvláštní důraz klademe na vysokou kompetenci v oblasti zdraví žen.
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Vyvážená kombinace izoflavonů z jetele lučního
a sóji spolu s vitamínem B6 přispívá ke kvalitnímu
prožití klimakteria, a to bez hormonů.
Pro podporu zdraví žen po čtyřicítce!
doplněk stravy

Slabý močový měchýř?
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Posilují normální funkci močových cest a svalů
pánevního dna. Obsahují speciální patentovaný
bezolejný extrakt (EFLA® 940) ze semen štýrské dýně.
Pro dobrou kondici vašeho močového měchýře!
doplněk stravy
Doplněk stravy nenahrazuje zdravou a vyváženou stravu.
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