
İntim bölge için CO2 lazer uygulaması

Vajinal atrofi, 
Vajinal sıkılaştırma,
Üriner inkontinans,
HPV ve genital lazer cerrahisi.



Kadın intim bölge tedavisi için
non-invaziv tedavi seçeneği

Narin ve etkili. Çok sayıda tedavi seçeneği ile kolay kullanımlı. 
Karşılaştırılabilir sonuçlarla minimal invaziv konvansiyonel cerrahi.

INTERmedic tarafından üretilen Gynelase ™, şüphesiz, C02 lazeri, 
jinekologların beklediği vulvo-vajinal alanın kapsamlı tedavisidir. 



Gynelase ™ prosedürü, mikro lazer etkilerinin 
uygulanmasını ve bu etkiler arasında sağlıklı 
dokunun kalmasını sağlamayı içerir. 
GyneScan ™ ile fraksiyonel teknik, vajinal alanı 
gençleştirmek için kullanılır. Tropizmi, tonusu ve 
esnekliği iyileştirmek için bağ ve epitelyal dokuyu 
kalınlaştırarak işlev görür

Gynelase™ neden jinekoloji
için en iyi seçimdir?

• Multidisipliner, çok yönlü ve genişletilebilir lazer sistemi
• Ameliyatta maksimum hassasiyet ve performans
• Dozimetrenin hassas kontrolü
• Özel GynePulse ™ ve GyneScan ™ teknolojisi
• Renkli dokunmatik ekrana sahip sezgisel yazılım
• Hafif ve kompakt
• Kullanımı kolay
• jinekoloji için özel aksesuarlar
• Diğer endikasyonlar için yükseltilebilir donanım
• Rastgele atım düzeni
• Maksimum tedavi güvenliği
• Minimal invaziv, güvenli ve etkili ameliyat
• Kesinti süresi olmayan yetkin prosedür
• Anestezi gerektirmez
• Daha fazla cinsel tatmin
• Geleneksel cerrahinin yan etkileri görülmez
• Kanama veya skar yoktur
• Hızlı, konforlu ve hassas prosedürler
• El becerisinden bağımsızdır 

Cihaz tamamen Avrupa Birliği (Barselona, İspanya)
tarafından geliştirildi ve deneyimli sağlık ekibi ve
Ar-Ge mühendisleri tarafından denendi.



Lazer ile vajinal gençleştirme ve sıkılaştırma

Östrojen eksikliğine ek olarak immunolojik ve yaşa bağlı diğer 
faktörler de kadın cinsel organlarında değişikliklere neden olur. 

Vajinal atrofi

Vajinal gevşeme sendromu

Gynelase™ endikasyonlar

• Vajinal mukoza atrofisi
• Vajinal gevşeme sendromu
• Kadın üriner inkontinansı
• Vulvo-vajinal kozmetik cerrahi
   (labiaplasti, perineoplasti, vb.)

• Human papilloma Virüs (HPV)
• Vajinal gençleştirme
• Genital beyazlatma
• Sistosel
• Rektosel

Vajinal mukozadaki fibroblastların miktarı,
kollajen hücrelerinin üretimi gibi azalır ve sarmal
yapılarını kaybederler. Bu, vajinanın duvarlarının
incelmesi, düşük hidrasyon ve daha az travma
direnci ile sonuçlanır, sıklıkla disparünia, atrofik
vulvovajinit, azalmış hassasiyet hatta idrar
kaçırma eşlik eder.

Gynelase ™, vajinal atrofi için bir tedavi çözümü
sunar, genç veya menopoz yaşındaki kadınların
tedavisinde etkili bir alternatiftir.

Tedavi, özel olarak tasarlanmış bir atımın
uygulanmasını içeren spesifik bir teknik kullanılarak
gerçekleştirilir: GynePulse ™.
 
Atım uyarısı, dokuya zarar vermeden, bu 
uygulama için tasarlanmış  GynePulse ™ 
ile parametrelerin tam bir kontrolü sayesinde 
gerçekleştirilir.

Gynelase ™ ayrıca vajinal gevşeme sendromunu 
etkili bir şekilde tedavi eder. Bir terminal aracılığıyla 
vajinal kanala bir GyneScan ™ tarayıcı yerleştirilir. 
Lazer enerjisi, vajinal mukoza üzerinde etki yapar, 
dokunun yeniden şekillendirilmesini, tonlanmasını, 
uyarılmasını ve kolajenin yeniden canlandırılmasını 
sağlar.

Özel atım morfolojisi ve çok işlevli tarayıcı ile INTER-
medic'in Gynelase ™ 'nin fraksiyonel teknolojisi, yeni 
kolajen oluşumunu uyaran vajinal mukoza duvarları 
üzerinde lazer enerjisi etkileri yaratır. Sonuç vajina 
duvarlarının sıkılaşmasıdır

VAJİNAL SIKILAŞTIRMA MOD (VTM)

ÖNCE SONRA

Vulvo-vajinal bölgenin
kapsamlı tedavisi



Üriner İnkontinans

Gynelase ™, hafif ve orta dereceli stres 
üriner inkontinansa (SÜİ) etkili, hızlı ve
insizyonsuz bir çözüm sunar.

Bu yeni lazer tedavisi, vajinanın anterior
duvarını ve endopelvik fasyayı minimal
invaziv bir şekilde fototermal olarak
toparlamak için kullanılır. Gynelase ™,
yeni kolajenin yeniden şekillendirilmesini
ve sentezini destekleyerek dokunun geri
toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlar. 

İNKONTİNANS MOD (iM)

ÖNCE SONRA

Vulvo-vajinal kozmetik cerrahi

Vajinal rekonstrüktif cerrahi talebi hızla 
artmaktadır.

Vulva, labia minora ve hymenin konjenital 
anomalilerinin yeniden şekillendirilmesi, 
doğum sonrası perineal skarlar, labia 
majora ve klitoris hipertrofisi, genel olarak
dış genital organların düzeltilmesi ve
genital beyazlatma Gynelase ™ jinekolojik 
lazerin endikasyonları arasındadır.

CERRAHİ MOD (SM)

ÖNCE SONRA



İntim bölge tedavisi için C02 lazer

Kadınların daha iyi olması
için INTERmedic çözümler

INTERmedic, kadın genital bölgesinin kapsamlı sağlığı için yeni
bir lazer çözümü sunmaktadır: Gynelase ™ sistemi, vajinal atro�, üriner 

inkontinans ve jinekolojik cerrahi için C0² teknolojisine sahiptir.

Gynelase ™ nasıl çalışır? GynePulse ™ teknolojili C02 lazer 

Birden çok uygulama için 
farklı çalışma modları

Bu C02 lazer cihazı, vajinanın iç kısmı kadar 
hassas olan bir alanda fototermal gücü, 
gerekli tedavinin hassasiyeti ile birleştirir.

INTERmedic, vajinal mukoza için spesifik bir atışa 
sahip yeni bir C02 lazer geliştirdi: GynePulse ™. 
GynePulse ™ 'in özel teknolojisi, sistemin yerleşik 
GyneScan ™ tarayıcısı tarafından kontrol edilen 
Vulvo-Vajinal Lazer Yenileme (WLR) için tasarlan-
mış atımları üretir. 

• Vajinal Sıkılaştırma Modu
• İnkontinans Modu 
• Cerrahi ve Buharlaştırma Modu 
• Dermatolojik Mod (Opsiyonel)

• Gynelase ™, gebelik, doğum ve menopoz 
deneyimi olan kadınların yaşam kalitesini 
artıran etkili, güvenli, rahat, risksiz ve komp-
likasyonsuz bir çözümdür.

• Gynelase ™, vajinal atrofi, üriner inkonti-
nans, vajinal gevşeme sendromu ile fonksi-
yonel ve kozmetik vulvo-vajinal cerrahi 
(labiaplasti, klitoral ve genital yeniden 
şekillendirme) için minimal invaziv bir tedavi 
tekniği sunmaktadır.

• Gynelase ™  fonksiyonel ve estetik 
vulvo-vajinal lazer tedavisi rekonstrüktif 
kozmetik genital cerrahide altın standart 
sunan bir çözümdür.



GynePulse & GyneScan ile CO2 lazer: mükemmel birliktelik

GyneLase™  
Gelişmiş yüksek teknolojili çözümler

GyneLase; intim bölge gençleştirme, vajinal kanal sıkılaştırma ve
kozmetik jinekolojik cerrahi için en gelişmiş

minimal-invaziv lazer seçeneğidir.

GynePulse teknolojisi
Lazer Tipi: CO2

Dokudaki Güç: 1-30W (50W tüpte)
Tepe Güç: Superpulse modu 175W’ a kadar
Finepulse modu 300W’a kadar
Mode yapısı : TEM00
Dalgaboyu: 10.600nm
Klavuz ışın: Kırmızı,ayarlanabilir parlaklık
Işın iletimi: 7 eklemli hareketli kol
Kontrol paneli: 8,5’’ dokunmatik ekran
Boyutlar: 128x32x42cm (Y-G-D)
Ağırlık: 50kg

İnkontinans mod

Vajiinal Sıkılaştırma Modu

Cerrahi mod

FinePulse modu

FinePulse modu

Modlar: CW, Pulsed, SuperPulse, FinePulse,
İnce kesim el aparatı normal hemostasis ile ve kalın kesim
el aparatı yüksek hemostasis ile.

Derma mod opsiyonel(kırışıklıklar, cilt lezyonları, vs...)
Modlar: Pulsed, SuperPulse, FinePulse
Şekiller: Kare, üçgen, altıgen, daire, halka
Parametrelerin tam kontrolü: Uygulama 
alanının %’si, atış genişliği, her noktadaki 
enerji yoğunluğu, çift atım.

GynePulse™ teknolojisi

Benzersiz, çok yönlü, çok disiplinli,
kullanımı kolay, tam parametrik 
kontrole sahip ve özel el becerisi 
gerektirmeyen teknoloji...

GyneScan™
GyneScan ™, fraksiyonel
olarak lazer enerjisini
dağıtarak, hiçbir ısı oluşmamasını
ve çok hızlı epitelizasyonun
teşvik edilmesi için etki arasında
sağlıklı dokunun kalmasını sağlamak
için dokudaki desenleri muntazam
ve tamamen düzenli bir şekilde 
uygular. Derinliğin hassas kontrolünü,
atış alanının yüzdesini, maksimum
güvenlik ve etkinlik için nokta başına 
verilen enerji yoğunluğunu ayarlar. 

Jinekolojik lazer
atımları, bu uygulama
için tasarlanmış 
GynePulse ™ 
teknolojisi ile hassas 
bir şekilde kontrol edilir.

1

2

1

2

Düşük su içeriği olan atrofik
mukozanın epitel bileşeni
üzerinde etki etmek için
yüksek tepe gücü ve
kısa atım kullanılır.

Atışın ikinci kısmında
düşük pik gücü ve uzun
atım süresi, lazer
enerjisinin derinlemesine
dağılmasını sağlar. 
Bu sayede mevcut
kolajen lifleri kısalır
ve yeni kolajen 
oluşumu tetiklenir.
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Lazer ve sağlık çözümlerinde 
dünya çapında referans

INTERmedic, tıbbi amaçlı yüksek teknolojili lazer, radyofrekans ve ultrason çözümler-
inin geliştirilmesi ve üretilmesinde ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için en 
gelişmiş tıbbi tedaviler arayışında sürekli bir yenilik taahhüdünde bulunmaktadır. 

Dünyanın dört bir yanındaki distribütörler, klinikler ve doktorlar, etkinlik, güvenlik ve 
çok yönlülük açısından tıbbi platformlarımıza güven duymaktadır.

ortadogumedikal     www.ortadoguas.com


