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Sonocare intimkozmetikai, illetve inkontinencia 
kezelési tájékoztató 

 
Kerületünkben a nőgyógyászati szakrendelés betegség-típus jellegzetességei az elmúlt 35 

évben jelentős változáson mentek keresztül. Míg régebben a nagy fájdalmakkal járó 

gyulladásos és rosszindulatú hátterű kórképek voltak jellemzőek, főleg az utóbbi 10 évben 

megjelent a női nemi szerv esztétikai és funkcionális működészavaraira megoldásokat kereső 

paciensek egyre gyarapodó köre. 

A különböző sebészeti megoldások mellett népszerűvé váltak az altatást, érzéstelenítést, 

kórházi befekvést nem igénylő fájdalmatlan, általában három alkalmas, átlagosan 35-45 perc 

alatt szakrendelőben elvégezhető laser vagy ultrahang stimulációs eljárások. 

Fél év kipróbálási időszak, pozitív beteg és kezelőorvosi visszajelzések alapján Intézetünk 

megvásárolta az NP-310 SONOCARE (External Ultrasound System) ultrahang stimuláló 

készüléket, hogy ezeket az igényeket kiszolgálhassa. 

A kezelések megelőző szakorvosi vizsgálathoz kötöttek. A kezelést szakorvos és asszisztens 

egyaránt végezheti. 

 

Indikációs területek: 

- tág hüvely esetén hüvelyszűkítésre, az izmok tónusának fokozására 

- hüvelyszárazság orvoslására 

- vizelettartási zavar (inkontinencia) kezelésére 

- a nagy- és kisajkak valamint hüvelybemenet bőrének fiatalítására 

- nem gyulladásos eredetű különböző bőr elszíneződések kifehérítésére fehérítő krém 

impregnálásával 

- szexuális élet problémáinak megoldására, orgazmus problémák és a hozzájuk 

kapcsolódó nedvesedési zavarok enyhítésére 

- hüvely hámsorvadás kezelésére 

- szülés utáni regeneráció segítésére. 
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Nem alkalmazható: 

- a hüvely vagy a külső nemi szerv bőrének gyulladása esetén 
- akut 38 C fölötti láz vagy bőrvérzéssel járó lázas megbetegedések esetén 
- abnormális vérnyomásértékekkel rendelkező betegek esetén 
- 18 éven aluli illetve várandós nők nem kezelhetőek 
- menzesz ideje alatt 
- rosszindulatú betegségben illetőleg szívbajban szenvedő betegeknél 
- endometriózisban illetőleg Bartholin cystától szenvedő betegeknél 
- bőrérzékenység esetében (a kezelést követően elvörösödés jelentkezhet) 
- amennyiben a páciens olyan gyógyszeres kezelés alatt áll, amely a kezelendő 

területeket érinti. Ebben az estben a terápia megkezdése előtt konzultáljon 
kezelőorvosával. 

 

Beavatkozás technikája: általában három alkalommal, havonta egyszer a női hüvely és a 

külső nemi szervek stimuláló kezelése ultrahang energiát kibocsátó speciális fejjel.  

A kezelések eredményességének követése:  

- a paciens által a változás szubjektív megítélése 

- a sorozat kezelések előtti és utáni nőgyógyászati vizsgálat szerinti szubjektív 

vélemény 

- hüvelyi ultrahang vizsgálattal a húgyhólyag falának külső széle és a hüvely falának 

külső széle közötti spatium (kötőszövet) objektíven mérhető változása. 

 

Beavatkozás veszélyei és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok: A kezelés lényege, hogy 

Ultrahang energia átadása történik az emberi szövetek felé különböző frekvenciával és 

különböző szöveti mélységben, ami hőhatással jár és ez nem megfelelő kooperáció esetén 

különböző mértékű égési sérülésekkel járhat. A kezelőfej mozgatása esetlegesen mechanikus 

sérüléseket okozhat. A fél éves kipróbálási időszak alatt ilyen vagy ezekhez hasonló 

szövődmények nem fordultak elő. 

Beavatkozás költsége: A kezelést a társadalombiztosítás nem finanszírozza, így térítés 

köteles az Intézet Térítési Szabályzata alapján. Mivel minden esetben több terület együttes 

kezelése történik jelenleg egységesen 25.000 Ft/ alkalom. 

Előjegyzés a megelőző orvosi vizsgálatra a +3615060134 telefonszámon hétköznap délelőtt 

11-12 óra között, valamint a nogyogyaszat@xv-euint.hu mail címen. Az üzenet tárgyához 

kérem odaírni: Sonocare. A szövegbe kérem, írja meg nevét és telefonszámát egyeztetés 

végett. 
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