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Zespół szerokiego wejścia do pochwy
W wypadku porodu siłami natury może dojść do
osłabienia tkanek, obniżenia dna miednicy i poszerzenia wejścia do pochwy. Szczególnie, gdy dziecko jest duże, bądź istnieje konieczność nacięcia
krocza. Skutkuje to zjawiskiem „otwartego” wejścia
do pochwy. Może pojawić się uczucie „uchodzenia
powietrza z pochwy”. Wszystko to wpływa na pewność siebie i jakość życia seksualnego.
Obecnie interwencja chirurgiczna nie jest koniecznością, gdyż można przeprowadzić zabieg
z wykorzystaniem nici APTOS. Są to chronione patentem nici liftingujące, które posiadają system mikrowypustów, umożliwiający stabilne zamocowanie ich
w tkankach. Specjalna formuła nici stymuluje komórki zwane fibroblastami do produkcji kolagenu. Nici
Aptos Needle Method S rozkładają się do naturalnie
wchłanianych substancji przez okres 1,5 roku do 2 lat.
Pozostawiają po sobie wzmocnione własnym kolagenem zrewitalizowane tkanki. Zabieg wymaga jedynie
kilku wkłuć, a cały pobyt w klinice trwa około godziny.
Wprowadzenie nici APTOS jest bezbolesne – zabieg
przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Nici
są bezpieczne i nie alergizują. Nie ma konieczności
rekonwalescencji, jedynym ograniczeniem jest powstrzymanie się od życia seksualnego na około 3 tygodnie. Jest to jednak okres o połowę krótszy niż po
zabiegu chirurgicznym.
Zespół rozluźnienia pochwy
Na skutek rozciągnięcia tkanek miednicy mniejszej po porodzie u wielu kobiet pojawia się wrażenie
zbyt szerokiej pochwy. Rozwiązania są dwa: chirurgiczna plastyka ścian pochwy albo małoinwazyjne
założenie nici. Aptos Excellence Visage, bo o nich
mowa, wprowadza się pod śluzówkę pochwy. Substancje, z których zrobione są nici, stymulują komórki do produkcji włókien kolagenowych. Dzięki temu
uzyskujemy efekt zwężenia światła pochwy.
Należy jednak pamiętać, że na ostateczny rezultat przyjdzie nam poczekać około 3 miesięcy, ponieważ obkurczenie ścian pochwy powodują nasze
własne włókna kolagenowe, a nie same nici.
Suchość pochwy
U większości kobiet wraz z wiekiem i zachodzącymi nieuchronnie zmianami hormonalnymi pojawiają się problemy z uczuciem suchości pochwy.
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Ciąża to zapowiedź wielkich zmian dla przyszłej mamy.
Oczekiwanie na otwarcie nowego rozdziału w życiu wiąże
się z radością, nadzieją, ale też z pewnymi obawami. Te
ostatnie mogą wynikać ze zbliżającego się porodu, który
jest sporym obciążeniem dla dróg rodnych i mięśni dna
miednicy. W wyniku porodu mogą rozwinąć się dolegliwości takie jak wysiłkowe nietrzymanie moczu czy tzw. zespół
szerokiego wejścia do pochwy. Do niedawna jedynym
rozwiązaniem tych problemów była obciążająca operacja
chirurgiczna. Jednak obecnie istnieje możliwość zastosowania małoinwazyjnych metod zabiegowych, które nie
wymagają skalpela i długiej rekonwalescencji.
Najnowsza generacja nici APTOS Excellence Visage HA zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy, co poprawia nawilżenie
pochwy. Są to te same nici, które służą do obkurczania pochwy.
Zawierają jednak dodatkowy składnik, jakim jest właśnie kwas
hialuronowy. Dzięki temu można w trakcie jednego zabiegu leczyć także suchość pochwy.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Poporodowe osłabienie mięśni dna miednicy może prowadzić
do nietrzymania moczu. Jest to problem dość uciążliwy i wstydliwy, choć wcale nie rzadki. Najczęściej polecaną terapią jest zabieg laserem, którego celem jest rewitalizacja tkanek. Jednak nie
jest to metoda w 100% skuteczna. Z pomocą znów przychodzą
nici APTOS Spring S. Nici w kształcie gęstej spirali, wprowadza
się w przednią ścianę pochwy, gdzie przebiega cewka moczowa.
W efekcie wzmacniamy ten obszar, a nici rozpuszczając się, stymulują komórki do produkcji włókien kolagenowych. Efekty leczenia zostają utrwalone. Stosując tę metodę, uzyskujemy zrewitalizowaną, odmłodzoną i wytrzymałą tkankę.
Oprócz nici APTOS można zastosować preparat Urolon. Jest to
wprowadzana przezcewkowo substancja dająca natychmiastowy
efekt wypełnienia. Urolon w pełni się wchłania i niealergizuje.
Dodatkowo działa podobnie jak nici APTOS, stymulując produkcję własnego kolagenu, co utrwala skuteczność preparatu. Efekty
utrzymują się do 2 lat.
Nici APTOS stanowią małoinwazyjną alternatywę dla obciążających zabiegów chirurgicznych na dolegliwości poporodowe.
Wzmacniają tkanki i stymulują je do produkcji nowych włókien
kolagenowych. W wysiłkowym nietrzymaniu moczu bardzo dobre
efekty daje preparat Urolon. Warto rozważyć te zabiegi, gdyż skutecznością niejednokrotnie nie odbiegają od metod operacyjnych.
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