LEKARZ GINEKOLOG
ANNA LISIEWICZ
WIZYTY GINEKOLOGICZNE
Wizyta Ginekologiczna
Wizyta Ginekologiczna z badaniem USG
– Najnowszym Ultrasonografem Voluson S8
Wizyta Ginekologiczna dla kobiet w ciąży z badaniem USG
– Najnowszym Ultrasonografem Voluson S8

CENA
99 zł*
200 zł
149 zł*
220 zł
169 zł*

*10% RABATU dla uczniów i studentów

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

CENA

Ginekologia estetyczna ma na celu poprawę wyglądu i atrakcyjności żeńskich narządów płciowych
oraz polepszenie ich funkcji seksualnych. Zabiegi z tego zakresu prowadzą do poprawy poczucia
własnej samooceny i komfortu psychicznego leczonych kobiet – ma to również znaczenie dla
poprawy wizerunku kobiety w oczach jej partnera. Zabieg pomaga usunąć psychiczną barierę
związaną z wyglądem narządów płciowych i powoduje, że kobieta nabiera pewności siebie, dzięki
czemu czerpie większą satysfakcję z życia seksualnego.
Konsultacja lekarska do zabiegów Ginekologii Estetycznej z badaniem USG
150 zł*
* Cena konsultacji lekarskich do zabiegów Ginekologii Estetycznej z badaniem USG jest odliczana od ceny zabiegu tylko i wyłącznie jeżeli
zabieg odbędzie się do 30 dni od czasu odbycia konsultacji !!!

NOWOŚĆ !!! ThermiRF – PIERWSZA NA ŚWIECIE RADIOFREKWENCJA INIEKCYJNA
ThermiRF – Radiofrekwencja kontrolowana termicznie to unikatowa technologia wykorzystująca fale
radiowe regulowane termistorem, stworzona do bezpiecznego osiągania znakomitych wyników w
medycynie estetycznej, poprzez zastosowanie procedur wykorzystujących ciepło. Urządzenie
medyczne ThermiRF to platforma technologiczna, która łączy precyzyjne kontrolowanie
temperatury z zaawansowanym jej monitoringiem w czasie rzeczywistym by umożliwić niezliczone
zastosowania medyczne. ThermiVa – ginekologia estetyczna i zdrowie intymne kobiet :
Poród oraz naturalne procesy starzenia powodują zmiany, które mogą mieć wpływ na kobiece dobre
samopoczucie. Szczególnie ciężkie lub mnogie porody mogą powodować rozciągnięcie pochwy.
Efekty menopauzy również mogą być przyczyną fizycznych i funkcjonalnych zmian, takich jak
nadmierna suchość. Obie dolegliwości mogą odebrać zarówno kobiecie jak i jej partnerowi poczucie
samozadowolenia i szczęścia. W leczeniu ThermiVa używa się energii radiofrekwencji do delikatnego
podgrzania tkanki, w taki sposób, by kobieta mogła odzyskać, odświeżyć i ożywić swoją kobiecość
bez dyskomfortu i okresu rekonwalescencji. Opatentowana głowica ThermiVa została
zaprojektowana, by leczyć wewnętrzne oraz zewnętrzne defekty kobiecych narządów intymnych.
ThermiVa to zaawansowana procedura medyczna polegająca na kompleksowym działaniu
terapeutycznym gdyż podczas jednego zabiegu ( 1 wizyty ) niweluje szereg problemów intymnych:
leczy wysiłkowe i stresowe nietrzymania moczu, leczy zwiotczenia pochwy i warg sromowych,
leczy suchości pochwy, leczy problemy z orgazmem, leczy atroficzne zapalenia pochwy, leczy
wypadania macicy i odbytu. Procedura zabiegowa ThermiVa jest absolutnie bezbolesna i
przypomina ciepły masaż, a Kobieta może podejmować wszystkie aktywności, w tym czynności
seksualne już w dniu zabiegu!
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ThermiVa – ginekologia estetyczna i zdrowie intymne kobiet
ThermiVa – 1 zabieg – jedna procedura zabiegowa obejmuje : leczenie wysiłkowego i
stresowego nietrzymania moczu + leczenie zwiotczenia pochwy i warg sromowych +
leczenie suchości pochwy + leczenie problemu z orgazmem + leczenie atroficznego
zapalenia pochwy + leczenie wypadania macicy i odbytu
PAKIET ”ThermiVa – 3 zabiegi” ( co około 30 dni ) – jedna procedura zabiegowa
obejmuje : leczenie wysiłkowego i stresowego nietrzymania moczu + leczenie
zwiotczenia pochwy i warg sromowych + leczenie suchości pochwy + leczenie
problemu z orgazmem + leczenie atroficznego zapalenia pochwy + leczenie
wypadania macicy i odbytu

CENA
2000 zł**

6000 zł
3399 zł**

*** Przed pierwszym zabiegiem zostanie przeprowadzone badanie ”PERINOMETREM”. Urządzenie to służy
do pomiaru napięcia mięśni ścian pochwy. W celu sprawdzenia efektu zabiegowego zostaną ustalone
trzy bezpłatne wizyty kontrolne po miesiącu, trzech miesiącach oraz sześciu miesiącach od terminu
ostatniego zabiegu podczas, których będą przeprowadzone m.in. kolejne pomiary ”PERINOMETREM”.

PAKIET ”ThermiVa – 3 zabiegi” – ujędrnianie i obkurczanie warg sromowych

4000 zł
2499 zł

EXILIS® ELITE™ INTIMA – TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM PRZEWIDZIANY DO
PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO UJĘDRNIANIA I OBKURCZANIA WARG SROMOWYCH
ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ
EXILIS® ELITE™ INTIMA oferuje podobne lub lepsze wyniki niż te osiągane dzięki labioplastyce –
bez bólu, bez rekonwalescencji oraz bez dyskomfortu pacjentek. Efekt opiera się na naturalnej
reakcji organizmu zwanej remodelowaniem kolagenu. Proces ten jest wywoływany przez termiczne
pobudzenie fibroblastów zarówno w strukturach podskórnych jak i skórnych. Po podrażnieniu,
fibroblasty zaczynają nadprodukcję włókien kolagenowych. Proces prowadzi do większej
elastyczności tkanek warg sromowych, a także powoduje ujędrnienie oraz kurczenie się i
remodelowanie tkanek warg sromowych. Miejscowe rozgrzanie wejścia do pochwy pomaga
zwiększyć przepływ krwi i pobudzenie unerwionych tkanek, co jeszcze bardziej wzmaga
długoterminową satysfakcję seksualną pacjentek. Będąc jedynym aparatem tego rodzaju, EXILIS®
ELITE™ INTIMA oferuje nieinwazyjną alternatywę wszystkim tym pacjentkom, które nie chcą
poddawać się inwazyjnemu zabiegowi labioplastyki. Labioplastyka jest zabiegiem chirurgii
estetycznej, który powoduje zmniejszenie wielkości lub zmianę kształtu warg sromowych większych i
warg sromowych mniejszych. Leczenie z zastosowaniem EXILIS® ELITE™ INTIMA posiada wiele
korzyści sprawiających, że ma ono sporą przewagę nad inwazyjną labioplastyką: leczenie EXILIS®
ELITE™ INTIMA nigdy nie łączy się z bólem ani dyskomfortem, a także poprawia satysfakcję
seksualną. Specjalna higieniczna osłona zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla pacjentek,
jednocześnie umożliwiając niczym niezakłócony przekaz mocy. Wbudowany system EFC zapewnia
niezwykłe bezpieczeństwo zabiegu, bez żadnego ryzyka iskrzenia, a także optymalizuje dostarczenie
energii do tkanek. Wynik: bezpieczne, skuteczne i komfortowe leczenie.
EXILIS® ELITE™ INTIMA – 1 zabieg
500 zł
PAKIET ”EXILIS® ELITE™ INTIMA – 6 zabiegów”
3000 zł
6 zabiegów EXILIS® ELITE™ INTIMA ( Program – ujędrnianie i obkurczanie warg srom. )
1899 zł
* czas zabiegu EXILIS® ELITE™ INTIMA – ok. 30 min.
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LASEROWE UJĘDRNIANIE WARG SROMOWYCH
Zabieg wykonywany przy użyciu laserów Er:YAG FOTONA SPECTRO SP. Procedura polega na
naświetlaniu okolicy zabiegowej wiązką laserową. Efektem zabiegu jest odmłodzenie i ujędrnienie
skóry na wargach sromowych. Przy okazji uzyskiwany jest dodatkowy efekt – rozjaśnienie skóry tej
okolicy.
LASEROWE UJĘDRNIANIE WARG SROMOWYCH
1000 zł
– 1 zabieg
499 zł
LASEROWE OBKURCZANIE POCHWY
Dolegliwość tzw. "luźnej pochwy" może być wynikiem porodu lub może się pojawić w okresie
menopauzy, a więc może dosięgnąć kobiety w każdym wieku. Najnowsze osiągnięcie medycyny –
laserowy zabieg obkurczania pochwy powoduje zwiększenie napięcia tkanek. Błona śluzowa pochwy
staje się bardziej elastyczna i napięta poprzez zwiększenie produkcji włókien kolagenowych.
Poprawie ulegają doznania w trakcie stosunku, zapobiegamy również możliwości pojawienia się
wysiłkowego nietrzymania moczu. Wiązka laserowa stymuluje kolagen w błonie śluzowej pochwy i
powięzi wewnątrzmiednicznej. W efekcie tkanki stają się bardziej napięte i elastyczne, zmniejsza się
obwód pochwy ( jest ciaśniejsza ), polepszają się doznania seksualne, znacznie poprawia się jakość i
komfort życia. Laserowe obkurczanie pochwy to najnowsza metoda nie wymagająca operacji. Jest
bardzo bezpieczna i nie niesie za sobą żadnego ryzyka powikłań.
LASEROWE OBKURCZANIE POCHWY
1600 zł
– 1 zabieg
999 zł***
*** Przed pierwszym zabiegiem zostanie przeprowadzone badanie ”PERINOMETREM”. Urządzenie to służy
do pomiaru napięcia mięśni ścian pochwy. W celu sprawdzenia efektu zabiegowego zostaną ustalone
trzy bezpłatne wizyty kontrolne po miesiącu, trzech miesiącach oraz sześciu miesiącach od terminu
ostatniego zabiegu podczas, których będą przeprowadzone m.in. kolejne pomiary ”PERINOMETREM”.
**** W razie konieczności powtórzenia zabiegu :
– Laserowego obkurczania pochwy ; CENA – 800 zł
( zabieg powtórzony między 4 a 6 miesiącem od daty wykonania pierwszego )

NOWOŚĆ !!! NEAUVIA® INTENSE ROSE
– WYPEŁNIANIE I REWITALIZACJA WARG SROMOWYCH
Preparat NEAUVIA® INTENSE ROSE stworzono celem zlikwidowania wszelkiego rodzaju dolegliwości
okolic intymnych kobiety. WYPEŁNIANIE I REWITALIZACJA WARG SROMOWYCH
Zabieg wypełniania tych okolic ma na celu poprawę lub przywrócenie ich naturalnego kształtu przy
użyciu preparatów na bazie kwasu hialuronowego. Zabieg wypełniania warg sromowych wykonuje
się zarówno u młodych, jak i starszych kobiet, które chcą skorygować defekty wynikające z budowy
anatomicznej okolic intymnych. Dzięki temu zabiegowi zniwelowane zostają podrażnienia, infekcje,
ból w trakcie współżycia oraz dyskomfort podczas codziennych czynności. Zabieg zalecany jest także
kobietom w okresie menopauzalnym, bądź po znacznym spadku wagi, ubytkach tkankowych i
utracie jędrności skóry. Zastosowanie kwasu hialuronowego powoduje odbudowę i ujędrnienie warg
sromowych oraz korektę ich kształtu.
NEAUVIA® INTENSE ROSE (1ml)
1340 zł po rabacie 25% 999 zł
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BADANIA LABORATORYJNE
BADANIA LABORATORYJNE
Mikrobiologia

CENA

Antygen Chlamydia trachomatis
Posiew materiału w kierunku GBS
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.
Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych
Posiew moczu

100 zł*
50 zł*
50 zł*
50 zł*
90 zł*
50 zł*
40 zł*

Diagnostyka Cytologiczna
Badanie cytologiczne płynów z jam ciała, cena za jedno badanie
Badanie cytologiczne ginekologiczne, cena za jedno badanie
Badanie cytologiczne LBC - cytologia cienkowarstwowa, cena za jedno
badanie

60 zł**
50 zł**
110 zł***

Maksymalny czas wykonania badania :
* do 10 dni
** do 14 dni
*** do 21 dni

LEKARZ RADIOLOG
MONIKA KUPIEC
Badania USG – lekarz radiolog Monika Kupiec

CENA

Ultrasonografia ( badanie USG ) to metoda diagnostyczna, pozwalająca na zobrazowanie narządów
wewnętrznych, a następnie sprawdzenie ich kondycji zdrowotnej i wprowadzenie ewentualnego leczenia.
W Klinice VESUNA w tym celu wykorzystujemy najnowocześniejszy Aparat USG Voluson S8.
USG składa się z sondy, inaczej głowicy, przetwarzającej narząd w obraz za pomocą fal ultradźwiękowych oraz
monitora, na którym wyświetlany jest badany obszar. Na podstawie uzyskanych wyników ultrasonografię
wykonuje się zarówno w celach monitorujących proces leczenia, jak i również profilaktycznie. Badanie to jest
zupełnie nieinwazyjne i bezbolesne. W przeciwieństwie do innych badań obrazowych, tj. RTG lub tomografia
komputerowa, USG nie posiada działań ubocznych i nie wiąże się z emisją szkodliwego promieniowania.
Obszary badań: Jama brzuszna / Miednica / Piersi / Tarczyca / Węzły chłonne
1 wybrany obszar
150 zł
PAKIET: 2 wybrane obszary
300 zł 240 zł*
PAKIET: 3 wybrane obszary
450 zł 337 zł*
PAKIET: 4 wybrane obszary
600 zł 420 zł*
*Promocyjna cena obowiązuje tylko i wyłącznie przy wykonaniu całego pakietu podczas jednej wizyty i przez
jednego Pacjenta!
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