كيف تتمّ جلسـات
انتمالي�س و انكونتي لي�س
• با�ستخدام ليزر فوتونا الغري حارق مز ّود
بخ�صائ�ص تقن ّية ناعمة على الأن�سجة.
املهبلي
املخاطي
• يعمل بالت�أثري على الغ�شاء
ّ
ّ
او عنق املثانة حيث يحفّز على �إعادة منذجة
الكوالجني وتخليق �ألياف جديدة يف هذه املناطق.
• ي�ؤدي ّ
جت ُّدد الكوالجني و اعادة النمذجه
�إىل ت�ضييق قناة املهبل (انتمالي�س) �أو عنق
املثانة (انكونتي لي�س)

الدكتور
عبد الرحيم حممد قاري

• ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب .
• ا�ست�شاري الن�ساء والوالدة والأورام الن�سائية.
•حا�صل على البورد الكندي يف �أمرا�ض الن�ساء والوالدة
من جامعة ميجل بكندا .
•حا�صل على اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ الكندية يف االورام الن�سائية
من جامعة ما نيتوبا بكندا .
• حا�صل على اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ االمريكية يف امرا�ض الن�ساء
والوالدة .
للمواعيد 0540084004 :

الدكتور
بندر �أحمد حافظ

• ا�ست�شاري الن�ساء والوالدة .
• ا�ست�شاري امل�سالك البولية وجراحات احلو�ض
التجميلية الن�سائية .
• حا�صل على البورد الكندي يف �أمرا�ض الن�ساء
والوالدة من جامعة ماكما�سرت بكندا .
• حا�صل على اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ الكندية يف امل�سالك البولية
وجراحات احلو�ض التجميلية الن�سائية
من جامعة و�سرتن �أنتاريو بكندا .
• حا�صل على اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ االمريكية يف امرا�ض الن�ساء
والوالدة .
للمواعيد 0569059055 :
www.birthnbeauty.com

اآلن و بأحدث
تقنيات الليزر،،
• شد جدار األعضــاء التناسلية
لـوضـــع مــاقبل الـــــوالدة
• عالج السلس البـــــولـــي

�إ�شراف ا�ست�شاري
الن�ساء و الوالدة

د.بندر �أحمد حافظ  /د.عبد الرحيم قاري
www.birthnbeauty.com

االبداع الضوئي يف الطب
انتماليس ()Intima Lase

ت�ضييق جدار املهبل بوا�سطة الليزر.

انكونتي ليس ()Iconti lase

عالج ال�سل�س البويل و�إرتخاء املثانة
بوا�سطة ال ّليزر .
تقن ّية ليزر فوتونا التي �أحدثت تغيري
طب �أمرا�ض النّ�ساء.
يف ّ

لشد إرتخاء الجهاز التناسلي
النسائي بدون تدخل جراحي
جل�سات انتمالي�س

• ت�ضييق منطقة املهبل بوا�سطة ال ّليزر من
حراري �ضوئ لقناة املهبل .
خالل ت�ضييق
ّ
• بدون جراحة و بدون �شق .
• بدون احلاجة �إىل ّتخدير .
• يتم �إجراء اجلل�سات يف العياده بطريقه
�آمنه و�سريعة .

النتائج العلمية لجلسات
انتمالي�س و انكونتي لي�س
تظهر النتائج العلم ّية التح�سن امللحوظ والناجت عن
اجلن�سي.
ت�ضييق املهبل والإ�شباع
ّ
• بلغت ن�سبة ر�ضاء املر�ضى عن جل�سات انتمالي�س
م�ستوى عايل و�صل اىل (.)%97
• ت�ؤ ّكد نتائج الدرا�سات ال�سرير ّية �أنّ عالج ال�سل�س
البويل اجلهدي بوا�سطة ال ّليزر (انكونتي لي�س ) هو
خيار ف ّعال ،و�آمن ،ومريح للتخفيف من حدّ ة �أعرا�ض
ال�سل�س البويل .
•  %70من املر�ضى �سجلن �شفاء بعد  120يوما
• مل يتم الإبالغ عن � ّأي م�ضاعفات �أو �آثار �سلب ّية
لكال اجلل�ستني .

عالج لبعض حاالت السلس البولي
و إرتخاء املثانة بدون جراحة
جل�سات انكونتي لي�س

• عالج حاالت ال�سل�س البويل ( اجلهدي)
و�إرتخاء املثانة .
�ضوئي لعنق املثانة و اجلدار
حراري
• ت�ضييق
ّ
ّ
أمامي للمهبل .
ال ّ
• بدون جراحة و بدون �شق .
• بدون احلاجة �إىل ّتخدير .
• يتم �إجراء اجلل�سات يف العيادة بوا�سطة
طبيب خمت�ص بطريقة �آمنه و�سريعة .
www.birthnbeauty.com
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