NOVO TRATAMENTO

Laser
Íntimo

Sabia que...
De todas as
mulheres...

93%
Nunca foram submetidas a um
tratamento de rejuvenescimento
vaginal.

43%
Ouviram falar em rejuvenescimento
vaginal, labioplastia, estreitamento
labial e tratamento da pigmentação.

63%
Sofrem em algum grau de
incontinência urinária de stress.

“Sinta-se
novamente
confiante na
sua intimidade.”

Podemos
ajudar!
Nos últimos anos, houve alguns avanços
na saúde feminina e nos tratamentos para
rejuvenescimento.

secura e o sexo doloroso experienciado
pelas mulheres nos anos pré e pósmenopausa.

Existem dispositivos e ferramentas agora
disponíveis para ajudar a mulher em
situações desconfortáveis como: sintomas
de sexo doloroso, vagina seca, frouxidão
da vagina / vulva, incontinência urinária,
entre outros.

A energia deste dispositivo também
pode ajudar a rejuvenescer a zona
genital externa, o que proporcionará uma
aparência mais jovem e saudável elevando
assim a sua autoestima e confiança.

Grande parte da saúde íntima de uma
mulher está relacionada com estabilidade
hormonal, é importante entender que
existem opções de correção hormonal
em todas as idades. Quando a correção
hormonal é alcançada em conjunto com
dispositivos de saúde feminina, como o
laser de CO2, nascerá uma mulher mais
equilibrada e completa.

A Clínica Sabeanas tem disponível a mais
recente novidade em dispositivos laser
CO2, acessível a todos e com acordos já
disponíveis para todos os tratamentos.

Muitas mulheres, após o parto vaginal,
queixam-se de falta de elasticidade vaginal
e incontinência urinária. O laser de CO2
pode ajudar a estimular a produção de
colagénio nas paredes vaginais, corrigindo
a perda de urina em muitos casos.

Pedir ajuda é a maior e mais estimulante
coisa que uma mulher pode fazer por
si mesma. Isto é o que a recuperar
novamente o sentimento de confiança e
autoestima total. Uma vida íntima saudável
e prazerosa está ao seu alcance.

Dispositivos a laser de CO2, são
dispositivos que podem proporcionar
uma mudança radical e positiva para as
mulheres. O laser de CO2 pode ajudar a
revitalizar o canal vaginal, permitindo o
rejuvenescimento e, assim, eliminando a

O desejo e satisfação sexual é restaurado
se a mulher se sentir novamente
“confiante”. Os nossos tratamentos
devolvem-lhe esta confiança.

Perguntas
Frequentes
O que é o laser CO2?

Como é o tratamento?

É um novo tratamento não cirúrgico
para ambulatório que utiliza a energia
a laser para tratar os sintomas sentidos
pelas mulheres. Trata-se de um laser
médico que emite energia de CO2
controlada sobre o tecido vaginal ou
vulva, para que as células produzam
mais colagénio, melhorando assim
a tonicidade, textura e aparência
vaginais.

- Um procedimento seguro, rápido e
fácil em consultório;
- Sem cirurgia e sem incisões;
- Tratamento de 10 a 15 min;
- Pouco ou nenhum desconforto.

Quantos tratamentos são
necessários?
Em média 3 tratamentos. Mas cada
caso é um caso, deve consultar a sua
médica.

Que condições podem
ser tratadas com o laser
CO2?
- Alivia indícios de parto e
envelhecimento;
- Restaura a tonicidade, flexibilidade e
forma vaginais;
- Trata a secura, o prurido e a dor;
- Trata a discromia e a pigmentação
cutânea;
- Outros.

Sobre o que falam as
mulheres?
Independentemente da idade, as
mulheres podem sentir alterações no
seu bem-estar e aparência vaginais
que pode afetar a sua qualidade
de vida, resultando em sintomas
desagradáveis. O laser CO2 é,
definitivamente, a forma mais eficaz e
rápida de devolver a aparência e bemestar desejados.

Quais são as condições
que o laser CO2 trata?
Na especialidade de ginecologia,
o laser executa incisão, excisão,
ablação e/ou vaporização a laser dos
tecidos moles para o tratamento de
condilomas, distrofias vulvares e lesões
benignas dos órgãos sexuais externos.
É utilizado no tratamento de intróito
e melhoria da aparência dos órgãos
sexuais externos, de forma a reduzir a
discromia e para remodelamento do
tecido vaginal conectivo.

Para que mulheres é
o laser CO2 é mais
adequado?
É concebido para mulheres que
desejam aliviar os sinais de gravidez
e envelhecimento da respetiva área
vaginal. Isto inclui mulheres que
deram à luz e peri e menopausais,
mulheres que desejam melhorar o
seu funcionamento sexual e uma
melhor experiência sexual, mulheres
que pretendem obter uma melhoria
cosmética vaginal e mulheres que
desejam sentir mais confiança acerca
da sua saúde feminina.

Quando é que os
pacientes vêm os
resultados?
A maioria dos pacientes do sente e
testemunha melhorias após o primeiro
tratamento.

O laser CO2 pode ser
utilizado para modificar
a aparência da área
vaginal?
Sim. Pode remodelar as fibras de
tecido labial e vulvar, restaurando a
flexibilidade e a forma. O tratamento
também pode tratar discromia e
pigmentação cutânea, resultando
numa melhor textura e tonicidade
cutâneas.

Qual é o mecanismo de
ação do laser de CO2
para o tratamento do
canal vaginal?
Os lasers de CO2 atingem limites
de temperatura para coagulação,
contração, desnaturação e
subsequente estímulo de colagénio.
Podem ser encontrados fibroblastos
durante a fase de proliferação e
subsequente histologia, o que revela
a remodelação do colagénio e nova
deposição. O laxismo é melhorado
com o rejuvenescimento de tecido
generalizado na totalidade do canal
vaginal.

O procedimento é
seguro? Existem riscos
relacionados com o
tratamento a laser,
especialmente, na área
vaginal?
O dispositivo está autorizado pela FDA
quanto a uma gama de indicações
ginecológicas e geniturinárias. O laser
CO2 oferece soluções para uma gama
de procedimentos estéticos íntimos.
Os tratamentos são seguros e eficazes
com pouco ou nenhum desconforto,
e com um período de inatividade
reduzido.

O laser CO2 foi
clinicamente estudado?
Recentes resultados de um ensaio
hospitalar que avaliou o tratamento
a laser de rejuvenescimento vaginal
em mulheres pré-menopausais
indicam resultados positivos e uma
elevada satisfação das pacientes em
termos de melhoria cosmética e de
funcionamento sexual.

Li sobre outros
tratamentos vaginais,
por que razão é que o
laser CO2 é melhor ou
diferente?
O laser CO2 trata todas as três áreas
das necessidades íntimas femininas
(externas, internas e de intróito) e com
o uso de peças de mão higiénicas e
de uso individual, garantindo assim a
todas as mulheres os resultados e a
higiene que as mesmas esperam obter
dos tratamentos na sua área mais
íntima. Os lasers CO2 comprovaram
a remodelação de tecido com a
neoformação de colagénio e fibras
elásticas em pele atrófica. A tecnologia
de CO2 também oferece aos médicos
a capacidade de tratar as camadas
cutâneas superficiais e profundas,
em simultâneo, e com o controlo de
precisão de que necessitam quanto à
intensidade, padrão e profundidade
de ablação, o que é muito importante
para os tratamentos nesta área íntima.

Tem mais perguntas?
Deseja marcar uma consulta?
Temos todo o gosto em responder.
Pode contactar-nos através do (+351) 218 025 501 ou para o
e-mail: geral@clinicasabeanas.pt.
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