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Pani Doktor, z jakimi problemami najczęściej
zgłaszają się do Pani Pacjentki, które chcą 
zadbać o siebie i poprawić swój komfort życia
intymnego i zdrowia w obszarze ginekologii?
Można powiedzieć, że są 3 grupy pacjentek.
Młode dziewczyny przychodzą z wrodzonymi
problemami, które utrudniają codzienne funk-
cjonowanie nierzadko powodując kompleksy
i pogarszają życie w związkach, życie intymne.
Są to przebarwienia okolic intymnych, asy-
metria, przerosty warg sromowych, nieeste-
tyczne wyrośla skórne, brodawki. Kolejną
grupą są Mamy po porodach naturalnych i po
cięciach cesarskich- nagle okazuje się, że już
nie jest jak wcześniej- wygląd się zmienił, a ja-
kość pożycia seksualnego pozostawia wiele
do życzenia. Blizny po nacięciach krocza i po
cięciach cesarskich są zarówno nieestetyczne
jak również powodują szereg dolegliwości.
Trzecią grupą są pacjentki, które zauważają
objawy związane z wiekiem. Procesy „dojrze-
wania” – starzenia się rozpoczynają się już po
30 roku życia… Skóra rozciąga się, ubywa
tkanki podskórnej, kolagen zanika, pochwa

poszerza się. Po menopauzie na skutek
spadku estrogenów kobieta dostrzega coraz
więcej defektów ginekologicznych, które chce
zredukować i poprawić.

Na czym polega zabieg labioplastyki lasero-
wej, których wykonała Pani już z sukcesem
ponad 300?
Labioplastyka warg sromowych mniejszych to
procedura operacyjna polegająca na zmniej-
szeniu tych tkanek za pomocą rożnych tech-
nik. Ja z powodzeniem używam lasera CO 2.
Ta metoda pomaga doskonale kontrolować
krwawienie, jest bardzo precyzyjna, a gojenie
skraca się. Zabieg ten wykonywany w FemiC-
linic jest możliwie najmniej inwazyjny dla or-
ganizmu. Pokrewnym zabiegiem jest plastyka
warg sromowych większych- problem nasila
się z wiekiem- workowato wisząca skóra po-
woduje objawy otarć oraz niesatysfakcjo-
nującego wyglądu. Przy tak intymnym temacie
ważne jest aby atmosfera była przyjazna, aby
pacjentki czuły się bardzo zadbane- to
wszystko zapewnia mój „femiclinicowy” bar-
dzo doświadczony zespół. Doskonale wiemy
czego, w przypadku przerostu warg sromo-
wych, oczekują kobiety. 

Zabiegi z użyciem lasera CO2 mogą też pomóc
w przypadku innych problemów kobiecych?
Laser CO 2 znany jest w medycynie od wielu
lat. Od około 10 lat stosują go na świecie i w
Polsce nowocześni ginekolodzy. Po pierwsze
– w leczeniu bolesnych, nieestetycznych blizn
po porodach naturalnych i cesarskich. Kolejno
w leczeniu objawów pochwy menopauzalnej:
pieczenia, suchości, świądu, bolesnego
współżycia. Aż wreszcie u pacjentek z nie-
trzymaniem moczu, głównie wysiłkowym, naj-
bardziej na poczatku pojawienia sie problemu.
Zabiegi laserowe poprawiają jakość
współżycia- ujędrniają tkanki pochwy, które

tracą elastyczność po porodach i wraz z wie-
kiem. Zabiegi laserowe pomagają również
w schorzeniach sromu- atrofii, nawracających
zapaleniach, świądzie, liszaju, zapobiegają sta-
rzeniu się skóry intymnej. To nowoczesne na-
rzędzie w rękach doświadczonego ginekologa
jest w zasadzie pozbawione działań niepo-
rządanych. Nie wyklucza z codziennego funk-
cjonowania. Zwykle konieczne jest wykonanie
około 3 zabiegów w serii. Jeśli pacjentki są
dobrze zakwalifikowane- ja oraz inni specja-
liści w FemiClinic obserwujemy poprawę ja-
kości życia, w tym pożycie intymnego.

Wiem, że Pani Doktor i inni lekarze FemiClinic
wykonują również zabiegi z użyciem kwasu
hialuronowego. Jakie są zalety i możliwości
tych zabiegów?
Zabiegi z kwasem hialuronowym to kolejny
sposób na poprawę jakości i funkcji intymnej.
Stosujemy w FemiClinic preparaty najwyższej
jakości- przy zabiegach wypełniania warg
sromowych większych, zabiegach nawilżania
pochwy i sromu w okresie menopauzy, w
modelowaniu nieprawidłowej blizny krocza.
Procedury są również nieinwazyjne i są 
minimalnie uciążliwe dla naszych Pacjentek. 

Osocze bogatopłytkowe? Na czym polega
ten zabieg i w czym może pomóc?
Świadomość o tym nowym w ginekologii za-
biegu jest wciąż mała, a szkoda bowiem daje
spektakularne efekty. Całkowicie bezpieczne
osocze-PRP, autoprzeszczep poprawia jakość
współżycia- to zabieg Orgasmic-Shot. Oso-
cze pomaga również leczyć liszaja sromu,
zmniejsza suchość i dyskomfort narządów
płciowych w okresie około i po klimakterium.
Nasze spore doświadczenie pokazuje, że
można pomoc wielu cierpiącym kobietom
a tym które cenią sobie jakość współżycia
znacznie je poprawić.
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