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DE ENIGE WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE NIET-HORMONALE
BEHANDELING VAN VULVO-VAGINALE ATROFIE MET LANGDURIGE RESULTATEN
MonaLisa Touch is een niet-hormonale behandeling voor symptomen vaak gerelateerd aan vulvo-vaginale atrofie. De
behandeling wordt als pijnloos ervaren, veroorzaakt geen downtime en gebeurt zonder verdoving.
Symptomen
t vaginale droogheid
t dyspareunie
t verlies aan lubricatie
t jeuk
t branderig gevoel
t laxiteit
geschikt voor alle patiënten, ongeacht de leeftijd
Werking
Door het stimuleren van natuurlijke regeneratieprocessen worden meer gehydrateerde en gezonde cellen gecreëerd.
Dit verbetert de elasticiteit van de vaginale wand en normaliseert de PH waarden.6 MonaLisa Touch helpt patiënten met
het verlichten van hun symptomen voor 12 tot 18 maanden7 zonder nood aan verdere ingrepen.
Doelgroep
De behandeling kan aanvullend bij een Hormone Replacement Therapy (HRT) aangeboden worden en is uitermate
geschikt voor patiënten die:
t niet in aanmerking komen voor een HRT-behandeling
t geen verbetering ondervinden van een HRT-behandeling
t het smeren van crèmes als vervelend ervaren
MonaLisa Touch resultaten: vaginale atrofie verbeteringen2

MonaLisa Touch eﬀect op vaginale flora6

Histologisch preparaat van vaginale mucosa gekleurd met haematoxyline en eosine. (H&E) 2
Data patiënt
Leeftijd: 59
Leeftijd menopauze: 48
Patiënt heeft nooit HRT gekregen

* Afbeeldingen 100x vergroot

Vaginale mucosa in de
beginsituatie met een
dunner epitheel typisch
voor atrofische vaginitis.

1 maand na 1ste MonaLisa
Touch sessie kan men een
significant dikker epitheel
van de mucosa waarnemen.

1 maand na 2de MonaLisa
Touch sessie ziet men een
verdere verdikking van het
epitheel van de mucosa.

(obtained using colposcopic vision), which consisted of the following 5 parameters: elasticity, fluid volume, pH, epithelial integrity
and moisture. Each parameter was graded from 1 (worst condition)
to 5 (best condition) [26,27]. The “elasticity” parameter was mainly
evaluated through introduction and positioning of the speculum
in the vaginal canal, as, based on VVA severity, it was possible to

Resultaten na een MonaLisa Touch behandeling
t
t
t
t
t

A total of 48 patients were enrolled in the study; me
was 56 years. All demographic characteristics of the pat
reported in Table 1.
Duration of menopausal status was <2 years in 9 case
between 2 and 5 years in 22 cases (45.8%) and >5 ye
cases (35.4%). Duration of therapy prior to laser CO2 t

Een dikker epitheel en een basale laag met een hoge
concentratie van prolifererende cellen met een significant
hogere opslag van glycogeen in het epitheel.
Aanzienlijk meer exfoliatie van epitheelcellen met
glycogeen als voeding voor de lactobacilli.
Een wijder ruw endoplasmatisch reticulum en vesicels voor
de synthese en opslag van procollageen.
Goed ontwikkeld golgi apparaat met verhoogde synthese
van moleculaire componenten van de extracellulaire matrix
zoals proteoglycanen en glycoproteïnen.
Toegenomen concentratie aan bloedvaatjes in het
bindweefsel die de activiteit van de fibroblasten en
Voor de behandeling.
Na de behandeling
capillairen ondersteunen in de nieuw gevormde papillae.
De cirkel belicht een
De regeneratie van de
Daling van de gemiddelde PH waarden en toenemende
vaginale
mucosa
vaginale
kan
worden
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concentratie lactobacilli na elke MonaLisa Touch
met http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.12.006
petechiale atrofie5
vastgesteld. De pijl toont een
herstelde vaginale mucosa5
behandeling.6

Fig. 3. (A and B). At T0 before laser treatment, vaginal walls are thinner and less elastic with loss of rugations (A); yellow ring highlights petechial atrophy. At T
vaginal resurfacing effect is observed (B); arrow indicates restored vaginal mucosa. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reade
to the web version of this article.)
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Unieke D-pulse technologie
t D-pulse is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van vaginale mucosa met een wetenschappelijk gepubliceerd
onderzoek naar het geschikte protocol.
t Fractionele laser straalt gecontroleerde warmte in het weefsel waardoor heat-shock proteinen en cytokines
(TGF-beta) de activiteit van de fibroblasten stimuleren.2
t Fractionele laser vaporizeert slechts kleine puntjes epitheel van 200 µm omgeven door onbehandelde zones van
1mm. Een MonaLisa Touch effect wordt bereikt met een stimulatie van slechts 6,4% van het weefsel. Dit leidt tot
een zeer betrouwbare
behandeling zonder bijwerkingen.
t De MonaLisa Touch creëert volledige regeneratie van weefsel. Regeneratiecapaciteit van weefsel is zeer specifiek.
Cellen van het endometrium herstellen zelfs maandelijks. De vaginale mucosa herstelt zeer snel na een MonaLisa
Touch behandeling. Na amper 5 dagen kunnen patiënten terug intimiteit beleven.
Voordelen MonaLisa Touch
t Niet-hormonaal
t Geschikt voor alle patiënten, ongeacht de leeftijd
t Korte behandeling
t Pijnloos, zonder verdoving en geen downtime
t Onafhankelijk van de therapietrouw
t Langdurige resultaten
t Geschikt voor patiënten onderhevig aan
aromatase inhibitoren

t
t
t
t

Ter vervanging van of in combinatie met HRT
behandeling
Meer dan 1.000 succesvolle behandelingen in
BeNeLux
7 jaar inensief wetenschappelijk onderzoek en
publicaties
Beschikt over de FDA-approved en CE-medische
certificaten
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