
Är MonaLisa Touch något för dig?
Upplever du:
• Smärtor och obehag vid sport eller dagliga sysslor?
• Smärtor i slidan i samband med sex?
• Väljer du bort sociala aktiviteter på grund av obehag i underlivet?
• Minskad samlevnad på grund av bristande sexlust?
• Slår du ifrån dig smärtor och obehag i underlivet med “så är det bara”?

Om du kan svara “ja” på flera av frågorna finns det en bra anledning att 
tala med din läkare/ gynekolog. Du behöver inte acceptera ett liv med 
besvär från känsliga och torra slemhinnor när det finns behandlingar som 
ger dig lusten tillbaka till livet.

Behandlingen erbjuds av Klinik MonaLisa
Behandling med MonaLisa Touch är beprövat i Danmark av professor Lisbeth 
Nilas i samarbete med gynekologerna Lisbeth Elving och Charlotte Marx som 
tillsammans med sitt team har genomfört en pilotstudie av behandlingen på 
Hvidovre Sjukhus.

MonaLisa Touch erbjuds av specialutbildade gynekologer mot direktbetalning.

Flera sjukförsäkringsbolag erbjuder stöd eftersom Vaginal atrofi (torrhet i 
slidan) är en kronisk sjukdom som kan ge smärta och obehag och därmed 
begränsa ditt dagliga liv.

Har du en privat sjukförsäkring, försäkra dig om att den täcker – innan du talar 
med gynekologen.

www.klinikmonalisa.se – kontakt@klinikmonalisa.se

Ring och avtala närmare 
med en av våra kliniker:

Stockholm
Rika Hammarström
Tel 072-322 66 62

Jönköping
Carl-Johan Granquist
Tel 072-323 66 62

Öresundsregionen:

København
Lisbeth Bach Elving
Tel +45 5360 6662

Frederiksberg
Michael Parslov
Tel +45 5361 6662

Hillerød
Agnete Vedsted-Jakobsen
Tel +45 5363 6662

Køge
Stine Fürst
Tel +45 5362 6662

Administration
Tel 073-536 66 62

”Det vi kvinnor inte talar om”



Fler än 800.000 svenska kvinnor har 
dagliga obehag från känsliga och 
torra slemhinnor i slidan.

MonaLisa Touch återställer naturlig fuktighet
MonaLisa Touch  är smärtfri och specialutvecklad för behandling av torra och känsliga slemhin-
nor i slidan. Behandlingen påverkar vävnaden så slemhinnans naturliga fuktighet, fyllighet och 
elasticitet återställs.

 MonaLisa Touch behandlingen:
• Gynekologen frågar om symtom och ett eventuellt sjuk-

domsmönster

• Gynekologen utför en förundersökning och en ultra- 
ljudsskanning

• Om gynekologen konstaterar vaginal atrofi (torra slem-
hinnor), kan behandlingen initieras *

• Behandlingen tar mindre än 10 minuter och är smärtfri.

 Vär uppmärksam på:
• Innan behandlingen ska du undvika att använda kräm-

er och liknande i slidan

• I två-tre dagar efter behandlingen kan du uppleva obe-
hag i form av lättare blödning och flytning

• Du kan återuppta dagliga aktiviteter omedelbart efter 
behandlingen.

Alla människor är olika, även fysiologiskt. Tala med din gyneko-
log om din situation och fråga om dina behandlingsalternativ.

* Smärtor och obehag av andra anledningar än vaginal atrofi kan inte behandlas med  MonaLisa Touch.

Vi pratar om värmevallningar, men smärtor och obehag 
på grund av torra slemhinnor i underlivet – det pratar vi 
inte om ...
Fler än hälften av alla kvinnor, vars menstruation upphört, lider av besvär i underlivet i form av 
sveda, obehag och inte sällan också smärtor.

Besvären uppstår eftersom bildandet av det kvinnliga könshormonet 
östrogen minskar. Orsaken kan vara klimakteriet men också kvinnor 
som har gått igenom t.ex. bröstcancer behandling kan drabbas.

Vanligtvis upplever vi som kvinnor ett antal symtom 
som orsakar obehag i vardagen och kanske till och med 
smärtor vid samlag. Det påverkar naturligtvis sexlivet och 
därmed hela förhållandet i många relationer.

Smärtfri behandling – utan hormoner
MonaLisa Touch behandlingen är långtidsverkande och 
består vanligtvis av tre smärtfria laserbehandlingar med 4-6 
veckors mellanrum. Därefter en årlig uppföljningsbehandling.

Både internationella och danska studier visar att de flesta kvinnor 
upplever märkbara förbättringar redan efter första behandlingen 
och fler än 85 % upplever en god eller mycket god effekt efter tre behandlingar.
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