
Hatékony megoldás
Női Problémákra

• Biztonságos
• Egyszerű & Hatékony
•  Rövid kezelési idő 
• Minimálisan Invazív
•  Bővíti szolgáltatásai körét



Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnovatívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos 
termékgyártója.

Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika területét. Forradalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy 
hangsúlyt fektet a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.

Nőként komfortosan
A női élet bizonyos változásai mint a szülés, menopauza, súlyingadozás, hormonális változások, negatívan 
befolyásolhatják a női életminőséget, magabiztosságot és a szexualitást.

A lézer használata a nemiszervek gyógyításában sokat fejlődött a nemi szemölcsök (condyloma) kezelése 
óta. Széleskörű segítséget nyújt  a szülés, a menopauza vagy a rák legyőzése utáni regenerálódásban, az 
esztétikai helyreállításban ill. a szexuális funkció javításában.

A FemiLift lehetővé teszi az orvos számára, hogy különböző női indikációkat kezeljen gyorsan és 
hatékonyan. A kezelést járóbeteg ellátásban végzik, nem igényel helyi érzéstelenítést, így a páciens a 
kezelés után azonnal folytathatja napi rutinját.



FemiLift széleskörű 
nőgyógyászati
felhasználásra

A FemiLifttel bővítheti szolgáltatásait és páciensei körét
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• Labia Plasztika
• Fehérítés
• Condyloma
• Labia feszesítés
• Hegkezelés
• Lichen Sclerosus
• Vulvodynia

• SUI
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• CIN
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• Cervical Erosion

SZEMÉREMAJKAK HÜVELY MÉHNYAK



FemiLift az Alma-tól
Korszerű Technológia

A CO2 lézereket az 1960-as évek óta használják világszerte a 
nőgyógyászat, fül-orr-gégészet és a bőrgyógyászat területén.
A FemiLift a CO2 lézeres technológia teljesítményét, precizitását és 
sokoldalúságát használja, és így ajánl négyféle energia beviteli módot 
és kézidarabok széles skáláját, hogy a női nemiszervet a legátfogóbb 
módon kezelje.

Működési módok

01 Pixel CO2 – Frakcionált

A lézersugarat 9x9 pontra bontja, melyek egyenként mikrosérüléseket hoznak létre. A 
szöveti regeneráció serkenti az új kollagén szintézisét és a neovaszkularizációt. A 81 apró 
lézersugár lehetővé teszi, hogy a területet hosszabb ideig kezelje, így érve el nagyobb 
termikus hatást. 

Figure B: CO2 laser achieves a deep thermal effect for vaginal collagen 
remodeling.
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02 Vág és koagulál – Fókuszált

A FemiLift kombinálja a vágásra és a koagulálásra alkalmas üzemmódokat, így ezeket 
egyszerre használhatja anélkül, hogy kézidarabot cserélne vagy üzemmódot váltana. Ez 
az üzemmód az olyan sebészeti alkalmazásokhoz ajánlott, mint a bemetszés, kimetszés, 
abláció és koaguláció.

03 Defókuszált - Nem ablatív

A FemiLift defókuszált nem ablatív üzemmódja a bőr fiatalítását szolgálja. Kíméletes 
termikus hatásának köszönhetően serkenti a kollagén termelődését.
A FemiTight kézidarab kifejezetten a kisajkak fiatalítására és feszesítésére lett kifejlesztve . A 
lézersugár defókuszálásával az energiát az ablatív határérték alatt tartja.



FemiLift, Smart & Slim kézidarabok

GSM | Stressz inkontinencia | Tág hüvely | Atrófia és fájdalom

FemiLift Smart - (28 mm-es átmérő)
A FemiLift Smart egy robotikus kézidarab, mely lehetővé teszi előre 
beállított paraméterek alapján a hüvely gyors és egyenletes kezelését. 

FemiLift Slim - (18 mm-es átmérő)
A FemiLift Slim kézidarab a szűkebb hüvelyi struktúrákra lett tervezve, 
ill. olyan páciensek számára, akik korábban anatómiai vagy szövettani 
változásokat tapasztaltak, mint az atrófia vagy onkológia kezelések hatása. 

FemiTight kézidarab
Defókuszált nem ablatív üzemmód nagyajak feszesítéshez. 

A FemiTight kézidarab kíméletesen melegíti fel a szöveteket, segíti 
a kollagén szintézisét és a szövetek zsugorítását. A FemiTight 
kezelések nem járnak fájdalommal és nem igényelnek lábadozási 
időt. 

Focus kézidarabok

Sebészeti beavatkozásokhoz, bemetszéshez, kimetszéshez, 
ablációhoz és koagulációhoz. 
Condyloma | Labioplasztika | CIN | VIN | VAIN 

Focus 50 és 100 mm-es kézidarabok
Sebészeti beavatkozásokhoz. 

LiteScan kézidarab

Frakcionált szkenner sebhelyek, hegek, condyloma 
eltávolítására és bőrfehérítésre .

Frakcionált szkenner, mely előre beállított mintázatok - négyzet, 
kör, frakcionált stb. - alapján kezel. 





A FemiLift prakszisához adott értékei:
Csatlakozzon a hüvelyi átalakítások jövedelmező piacához

Sokoldalú készülék, gyors megtérülés 

Egészségügyi és esztétikai indikációkra

Nem ablatív mód

Egyedi Pixel technológia

Egy felmérés szerint a készülék ára 
országtól függően 10-20 műtét 
árának felel meg.

Jorge Alberto Elías, MD,
Centro Privado de Atención de las Patologías del Piso 
Pelviano y la Cosmética Femenina, Buenos Aires, Argentina

Kezelések különböző nőgyógyászati indikációkra 

Rövid és biztonságos kezelések

Fájdalommentes
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Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnova-
tívabb lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.

Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika területét. For-
radalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy hangsúlyt fek-
tet a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvaló-
sítására.


