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RF - SYSTEM ODMŁADZANIA SFER INTYMNYCH KOBIETY 
W TRAKCIE ZALEDWIE JEDNEGO ZABIEGU





Działanie systemu RF ma na celu stymulację 
kolagenu i przywrócenie naturalnej funkcji 
krwiotwórczej (procesy metaboliczne w tkankach).

Urządzenie oparte jest na opatentowanej i w 100% 
bezpiecznej technologii liftingu termicznego z 
wykorzystaniem częstotliwości radiowej. Technologia 
opracowana przez Eda Noltona, założyciela firmy 
Solta Medical, dowiodła swojej skuteczności 
zastosowaną w urządzeniach Thermage.

Rezultatem zabiegu jest zwarcie struktury pierścienia 
ścięgnistego, co zwiększa elastyczność, jędrność 
i wilgotność pochwy, eliminując niekontrolowane 
oddawanie moczu.

Technologia Vіvеvе® wpływa na poprawę 
jakości życia kobiet nie posiłkując się metodami 
radykalnymi/inwazyjnymi, lecz skutecznie 
rozwiązując problem.

•  nieinwazyjne, nieablacyjne urządzenie medyczne, które uruchamia mechanizm naturalnego 
odmładzania tkanek pochwy przy użyciu mono polarnej częstotliwości radiowej (6 MHz; 90 J/cm2), 
z wykorzystaniem chłodzenia kriogenicznego (CMRF).

WYSTARCZY JEDEN ZABIEG



OPATENTOWANA I W 100% BEZPIECZNA TECHNOLOGIA LIFTINGU 
TERMICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

Jedyna technologia umożliwiająca penetrację tkanki łącznej pochwy do głębokości 
3-5 mm, niedostępna dla laserów i innych technologii RF. Innowacyjny system chłodzenia 
kriogenicznego (odwrotny gradient temperatury) nie pozwala na rozgrzanie naskórka, 
eliminując ryzyko poparzeń i innych urazów na obszarze objętym leczeniem.

GWARANTOWANY EFEKT JUŻ PO JEDNYM ZABIEGU

Jędrność i elastyczność tkanek pochwy powraca podczas jednego 30-minutowego 
zabiegu w gabinecie lekarskim. Pacjentki odczuwają pozytywną dynamikę w postaci 
poprawy napięcia spoczynkowego tkanek po 7-10 dniach, a maksymalny efekt osiąga się 
w ciągu 90 dni.

EFEKTY DŁUGOFALOWE

Dzięki na nowo rozpoczętej kolagenogenezie stan tkanek poprawia się w czasie 
6 miesięcy po zabiegu.

WYGODA

Niepotrzebne jest znieczulenie ani środki przeciwbólowe.

NIE MA PORÓWNYWALNYCH TERAPII

Jedyny system RF do skutecznego niechirurgicznego leczenia i odmładzania tkanek 
pochwy.

WYNIKI KLINICZNE

Wyniki i bezpieczeństwo są potwierdzone badaniami klinicznymi i certyfikatem FDA 
nr K180584

GŁÓWNE ZALETY:



WIEMY, ŻE ...
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WPŁYW ROZCIĄGNIĘCIA MIĘŚNI 
POCHWY NA ŻYCIE OSOBISTE

DYSFUNKCJA SEKSUALNA

 Osłabienie podniecenia seksualnego
 Naturalne uwalnianie wydzieliny pochwy 
 Zmysłowość i zdolność do przeżywania orgazmu 
 Ból, pieczenie

SAMOOCENA

 Utrata kobiecości/odczuć zmysłowych
 Problemy w relacjach z partnerem
 Poczucie braku atrakcyjności

UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ FUNKCJI 
NARZĄDÓW W OBRĘBIE MIEDNICY

 Nietrzymanie moczu
 Wypadanie narządów
 Nadpobudliwość pęcherza moczowego
 Dyskomfort

OBJAWY WAGINALNE

 Wypadanie tamponu
 Kanał powietrzny
 Zmniejszona wrażliwość
 Wyciekanie moczu



Atrofia i suchość w pochwie

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Osłabienie mięśni pochwy 
po porodzie

PROBLEMY ZDROWIA
WAGINALNEGO:

Z wiekiem i po porodzie kobiety często zaczynają zauważać objawy związane ze zdrowiem waginalnym, które 
mogą wpływać na różne aspekty życia.

Takie zmiany samopoczucia są rzadko poruszane w rozmowach między kobietą a jej lekarzem prowadzącym, być 
może z powodu braku opartych na dowodach metod leczenia lub dlatego, iż kobieta czuje się niezręcznie albo nie 
zwraca uwagi na tego typu zaburzenia.

– zwykłe objawy w okresie po menopauzalnym, które 
ujawniają się u 80% kobiet. Czasami towarzyszy im 
swędzenie i ból podczas stosunku.

– kolejny objaw, dotykający kobiet w tym okresie, ale 
w niektórych przypadkach pojawia się już w wieku 
20-45 lat.

 – kolejny objaw, który może wpływać na zadowolenie 
z kontaktów seksualnych.  



METODY LECZENIA:

INTERWENCJA 
CHIRURGICZNA

Zalecana w celu zwężenia otworu pochwy 
i wyeliminowania wypadania pochwy. 

–  Ból w miejscu nacięcia czasami powoduje 
dyspareunię, która utrzymuje się przez 
wiele miesięcy po operacji

–  Długi okres rehabilitacji
–  Nie rozwiązuje problemów z 

nietrzymaniem moczu, suchością pochwy 
i zmniejszonym napięciem mięśniowym

LASEROWE ODMŁADZANIE 
SFER INTYMNYCH

Wiodąca metoda w dziedzinie odmładzania 
sfer intymnych, rozwiązująca szereg 
problemów związanych z pogorszeniem 
jakości życia płciowego kobiety.

–  Niewielka głębokość penetracji możliwa 
dzięki absorpcji tkanek i rozpraszaniu 
energii

–  Lasery ablacyjne mają bezpośredni 
wpływ na śluzówkę, ale nie wnikają 
głębiej, niż do tkanki łącznej

ĆWICZENIE MIĘŚNI KEGLA

Są to ćwiczenia przepisywane w celu 
zwiększenia siły mięśni krocza, jeśli nie 
ma dla nich przeciwwskazań. Metody 
te są zalecane głównie w przypadku 
nietrzymania moczu i wzmocnienia 
mięśni sfer intymnych.

–  Ćwiczenia są czasochłonne
–  Istnieje ryzyko ich niewłaściwego 

wykonywania
–  Nie rozwiązują one problemu 

powiększonego otworu pochwy



TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM 
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH

Technologia ta od dawna stosowana jest do nieinwazyjnego odmładzania skóry twarzy 
i ciała, a także do zmniejszania obszaru płatów skóry. Jej wysoka skuteczność przełożyła 
się na popularność i ta metoda została z powodzeniem wprowadzona do ginekologii 
estetycznej. W 2008 r. na Wydziale Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego 
Stanford (Kalifornia, USA) i w Instytucie Zdrowia Kobiet (West Palm Beach, Floryda, USA) 
przeprowadzono szereg badań nad wykorzystaniem częstotliwości radiowych w celu 
rozwiązania wspomnianych problemów.

Dane eksperymentalne pozwoliły stwierdzić, że niechirurgiczna terapia RF jest 
dobrze tolerowana przez pacjentki, charakteryzuje się doskonałymi wskaźnikami 
bezpieczeństwa, daje w 70% obiektywne odczucie zwiększenia elastyczności pochwy 
i o 80% łagodzi problem wysiłkowego nietrzymania moczu.



LASER W PORÓWNANIU Z RF

  Wszystkie dostępne źródła energii 
przechodzą przez nabłonek i mogą mieć 
wpływ na obszar pochwy.

  Głębokość i wpływ na tkanki zależą od 
źródła energii i metody ekspozycji.

  Określenie obszarów i pożądanego efektu 
głębokości leczenia jest ważne przy 
definiowaniu optymalnego źródła energii 
przy terapii pochwy.

Lasery = wyższa częstotliwość / krótsze fale
RF = niższa częstotliwość / dłuższe fale

Lasery dają efekt ablacji 
powierzchni:

  Płytka penetracja z powodu absorpcji 
tkanek i rozpraszania energii

  Lasery ablacyjne mają bezpośredni 
wpływ na śluzówkę, ale nie wnikają 
głębiej, niż do tkanki łącznej

RF działa na powierzchowne i głębokie 
włókna kolagenowe nie uszkadzając 
błony śluzowej

  Efekt terapeutyczny do 5 mm

Laser

Promienie 
gamma

Promieniowanie 
rentgenowskie

Promieniowanie 
ultrafioletowe

Światło widzialne

Promieniowanie 
podczerwone

Promieniowanie 
cieplne

Mikrofale

Radio, TV

Długie fale

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

109

108

107

106

Częstotliwość (Hz)                                     Długość fali



Aerozol 
kriogeniczny

Elektroda

5 mm

10 mm

Aktualna 
pozycja 
impulsu

Poprzednia 
pozycja 
impulsuOpatentowana technologia zapewnia równomierny 

rozkład energii i głębokie ogrzewanie tkanek za 
pomocą specjalnych dysz

Odwrotny gradient temperatury powoduje 
ochładzanie i chroni nabłonek błony śluzowej 
na obszarze terapii, zapewniając jednocześnie 
ogrzewanie tkanek głębokich

Energia mono polarnej częstotliwości 
RF przenika do tkanki łącznej na 
głębokość 3-5 mm

Algorytmy urządzenia zapewniają pełną kontrolę 
procesów ogrzewania i chłodzenia tkanek

MODEL TERMICZNY TECHNOLOGII VIVEVE®

TECHNOLOGIA SPRZĘTOWA 
TERMOLIFTINGU RF  
Wiodącą pozycję pod względem ekspozycji na fale radiowe zajmuje stosowane dopochwowo urządzenie Viveve® 
produkcji USA. Podstawą jego działania jest opatentowana i w 100% bezpieczna technologia liftingu termicznego 
z wykorzystaniem częstotliwości radiowych o wydajności 90 J/cm2 i częstotliwości 6 MHz: ekspozycja mono polarna 
z jednoczesnym chłodzeniem kriogenicznym.

Procedura stosowana w urządzeniu Viveve® wykorzystuje dysze o unikalnym kształcie, oddziaływające na żeńskie 
narządy płciowe od wewnątrz: od części dystalnych do proksymalnych z 4 stron, pokrywając całą powierzchnię 
pochwy w obrębie 360º.



CO ZAPEWNIA TECHNOLOGII 
NAJGŁĘBSZE PRZENIKANIE W PORÓWNANIU 
Z KONKURENCYJNYMI TECHNOLOGIAMI?

 Głębokość ekspozycji

•   Jedyny system działania poprzez całą 
głębokość blaszki właściwej błony śluzowej aż 
do mięśni

•   Energia rozprasza się w mięśniach bez wpływu 
na tkanki pochwy i narządy wewnętrzne

•   Wyniki potwierdzone klinicznie

Unikalna technologia

Jednoczesna ekspozycja na ciepło i zimno
•   Chłodzenie kriogeniczne chroni powierzchnię 

błony śluzowej
•   Częstotliwość radiowa rozgrzewa tkanki błony 

śluzowej na całym obszarze działania

Stymulacja pierwotnej reakcji komórkowej
•   Następuje reakcja białka na szok termiczny 

(«utrwalanie» denaturowanego kolagenu), 
stymulacja fibroblastów

Stymulacja długoterminowej reakcji komórkowej
•   Odkładanie się nowego kolagenu przez 30-90 dni

Błona śluzowa

Blaszka właściwa błony 
śluzowej

Pochwa

Warstwa mięśni

Nabłonek

Warstwa 
blaszki 
właściwej

Tkanka 
mięśniowa

RF powierzchniowa CO2 Laser Erbium



Przed porodem

Narządy wewnętrzne miednicy 
ze zdrową, nabrzmiałą pochwą, 
silnymi mięśniami i prostą szyjką 
pęcherza moczowego

Po porodem

Zmiany w narządach miednicy, 
osłabienie i rozciąganie pochwy, 
słabe mięśnie i krzywa szyjka 
pęcherza moczowego

Po zabiegu   

Przywrócona integralność 
strukturalna

5 cm

8 cm

1  Łechtaczka
2 Pęcherz moczowy
3 Mięśnie dna miednicy
4 Odbytnica
5 Cewka moczowa
6 Macica
7 Pierścień ścięgnisty

1

5 3
2

6
7

3

4



WYNIKI KLINICZNE

Znacząca i trwała poprawa po jednym zabiegu
 Skorygowana średnia różnica 3,2 w ciągu 6 miesięcy wartość p = 0,009

PRZED ZABIEGIEM W TRAKCIE ZABIEGU PO ZAKOŃCZENIU ZABIEGU

Ocena funkcjonowania 
seksualnego kobiet 

(FSFI)

Domena Punktacja

Pożądanie 2

Podniecenie 4

Lubrykacja 4

Orgazm 3

Satysfakcja 
seksualna

3

Dolegliwości 
bólowe

3

Razem 19
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FUNKCJONOWANIE PEŁNE

6 miesięcy 
(n = 103)3 miesiące1 miesiąc

FSFI: Ocena funkcjonowania seksualnego kobiet. Analizę przeprowadzono 
u 103 pacjentek, dane wyjściowe ≤ 26,5

FUNKCJONOWANIE NIEPEŁNE

Krzywa aktywna Krzywa symulacji



ZASTOSOWANIE
W GINEKOLOGII:

•   Eliminacja suchości i przywracanie 
właściwości błony śluzowej pochwy

•   Leczenie zespołu rozciągniętej pochwy 
w wyniku zmniejszenia naturalnego tła 
hormonalnego, a także ujawniającego się 
w okresie poporodowym

•   Poprawa elastyczności i napięcia mięśni

•   Leczenie wysiłkowego nietrzymania 
moczu

•   Przywracanie kształtu fizjologicznego 
i estetycznego wyglądu narządów 
płciowych

•   Poprawa libido i jakości życia 
seksualnego

•   Poprawa libido i jakości życia 
seksualnego

•   Leczenie różnych form dysfunkcji 
seksualnych u kobiet

PRZECIWWSKAZANIA: 
wszczepiony rozrusznik serca; onkologia; 
łagodne twory na narządach płciowych, 
procesy zapalne w okolicy miednicy, ciąża 
i laktacja.

Współczesna kosmetologia rozwija się 
aktywnie. We wszystkich obszarach 
stale pojawiają się nowe terapie 
i metody, pozwalające ludziom zachować 
atrakcyjność przez całe życie.  



OPINIE PACJENTEK

Kiedy kilka lat temu urodziła się moja córka 
czułam, że mam rozciągnięte mięśnie pochwy. 
Koniecznie chciałam tę sytuację naprawić, 
bo mój chłopak i ja przestawaliśmy się 
cieszyć seksem. Długo się nie zastanawiając 
wybrałam procedurę Viveve®. Nie czułam 
bólu, bo zabieg był szybki i prosty. Rezultaty 
zauważyłam już po 4 tygodniach. Moje życie 
seksualne weszło na wyższy poziom i stało się 
bogatsze! Mój chłopak powiedział, że to był 
najlepszy prezent urodzinowy. Dziewczyny, 
nie bójcie się tej decyzji!”

Przez wiele lat miałam problemy z nietrzymaniem moczu i suchością pochwy. Z tego powodu czułam się bardzo 
niezręcznie. Nie wiedziałam, że ten problem można rozwiązać, dopóki moi znajomi opowiedzieli mi o Viveve®. 
Mogę śmiało powiedzieć, że ta terapia działa i naprawdę chciałabym, żeby wiedziało o tym więcej kobiet! Wiem, 
że problemy, które napotykam, pojawiają się znacznie częściej, niż sądzi większość ludzi. Kobiety boją się o tym 
rozmawiać. Viveve® – to nasze wybawienie”

‘‘
‘‘ ‘‘Przeczytałam, że technologia Viveve® może pomóc 

w przywróceniu doznań seksualnych i rozwiązać 
problem nietrzymania moczu. Udałam się do kliniki, 
gdzie wykonują taką procedurę. Pracownicy kliniki 
odpowiadali na moje pytania, wszyscy zachowywali 
się przyjaźnie i bardzo profesjonalnie. Sam zabieg 
był szybki i bezbolesny. Przede wszystkim spodobało 
mi się to, że wystarczyło to zrobić tylko jeden raz. 
Kiedy dowiadywałam się, jak wyglądają inne podobne 
zabiegi, okazywało się, że wymagane są co najmniej 
trzy sesje. Trochę się martwiłam o wynik, ale po 
kilku miesiącach mogę powiedzieć jedno – uczucia 
związane z seksem są niesamowite! Serdecznie 
polecam terapię Viveve®”



OPINIE SPECJALISTÓW

*Źródła recenzji – oficjalna strona internetowa producenta!

Zabieg Viveve® daje imponujące rezultaty, 
utrzymujące się przez długi czas. Ta procedura 
przynosi poczucie komfortu moim pacjentkom”

Dr James Maily,
ginekolog

Widzę doskonałe wyniki po zabiegach Viveve®. 
Głębsza penetracja RF do tkanek przewyższa 
wszystkie inne technologie, które stosowałem do 
tego samego celu”

Russell Bartels,
ginekolog

Leczę wiele chorób, chcę by kobiety wyglądały 
i czuły się lepiej. Viveve® naprawdę pomaga 
rozwiązać ważne kwestie związane z jakością 
życia kobiety”

Marina Peredo,
dermatolog

Swoją karierę zawodową poświęciłam pomaganiu 
kobietom. Zdecydowałam się na technologię 
Viveve®, ponieważ wszyscy pracownicy tej firmy 
są podobnie jak ja zaangażowani w to, co robią”

Courtney Paucher,
ginekolog

Rezultaty leczenia Viveve® są niezmiennie 
doskonałe. Komfort życia moich pacjentek 
znacznie się podniósł, zarówno w aspekcie 
fizjologicznym, jak i emocjonalnym”

Grant Stevens,
chirurg plastyczny

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘



PROTOKÓŁ PROCEDURY 
odmładzania waginalnego z wykorzystaniem 
częstotliwości radiowych

PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA 
ZABIEGU

Przed zabiegiem na wejście do pochwy nakłada 
się specjalny roztwór. Przed wprowadzeniem 
dyszy, nakłada się na nią żel, aby zapewnić pełne 
dopasowanie i poślizg dyszy w pochwie.

PRZEPROWADZANIE PROCEDURY

Specjalista ustala parametry zabiegu. Dysza zostaje 
wprowadzona do pochwy, po czym zaczyna się 
dostarczanie energii. Istnieje możliwość obrotu dyszy 
o 900, co umożliwia ekspozycję w trzech kierunkach 
wewnątrz pochwy. Czas trwania zabiegu – 30-40 
minut. Podczas zabiegu pacjentka ma odczucie 
głębokiego wewnętrznego ogrzewania. Żel stosuje 
się również do nakładania na zewnątrz sromu (na 
wargi sromowe mniejsze i większe). Zabieg za 
pomocą dyszy polega na jej powolnych ruchach 
przez 10 minut.

OKRES PO ZABIEGU

Procedura nie wymaga pobytu w szpitalu. Niemniej 
jednak, należy przez 2-3 dni unikać gorących kąpieli, 
solariów, saun i ucisku mechanicznego leczonego 
obszaru. Nie należy przyjmować leków z grupy NLPZ.

Odmładzanie sfer intymnych z wykorzystaniem częstotliwości radiowej Viveve® to unikalna metoda, która 
pomoże kobiecie rozwiązać wiele problemów zdrowotnych i napełni jej życie radością!
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Częstotliwość RF:  
 
Maksymalna moc projektowa RF:   

• 6 MHz ± 2%

• 50 W (przy ograniczonym cyklu pracy), rezystancja 70 omów 
szeregowo przy obciążeniu 240 pF

Maksymalna wartość skuteczna natężenia: • 1,69 A

Maksymalna wartość skuteczna napięcia:
 
Cykl pracy:

• Wartość szczytowa 120 V/170 V

• Zmienny, maksymalny czas trwania 2 sekundy

Wymagania dotyczące zasilania 
(napięcie wejściowe/prąd/częstotliwość): • 220–240 V prąd zmienny /2,5A/50/60 Hz

Ustawienia
• Poziom zabiegu: • 1 ustawienie równe 90 J/cm2, nie jest regulowane przez 

użytkownika

Materiał korpusu
• Generator: • Plastik i aluminium

Charakterystyka mechaniczna generatora
• Wymiary (szer. x gł. x wys.):
• Masa:
• Klasa wodoodporności:

• 138 cm x 56 cm x 38 cm
• 21,4 kg
• Odporny na zachlapanie

Charakterystyka mechaniczna dyszy (manipulatora)
Wymiary:
• Masa:
• Klasa wodoodporności:

• Średnica – 4 cm, długość – 25,4 cm
• 460 g
• Odporny na zachlapanie

Charakterystyka przełącznika nożnego
• Klasa wodoodporności: • IPX8

Sterylizacja: • Nie przewiduje 
się sterylizacji

Obsługa techniczna:  • Regularna konserwacja 
nie jest wymagana
• Regularna kalibracja 
nie jest wymagana  
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