
Nei die tų, nei il gų va lan-
dų spor to klu be, nei ope-
ra ci jos. Pa kan ka va lan dą 
pa gu lė ti gy dy to jo ka bi ne-
te, ir pri reiks vie nu dy džiu 
ma žes nių dra bu žių. Vi sa me 
pa sau ly je po pu lia rų me to-
dą, kai rie ba li nis audi nys 
tirp do mas ult ra gar su, si ūlo 
Vil niu je įsi kū ru si GK kli ni ka.

Da nu tė JO NU ŠIE NĖ
LR ko res pon den tė

P
akanka tik vie nos rie ba-
lų skai dy mo ult ra gar su 
pro ce dū ros, ir kū no ap-
im tis su ma žė ja iki dvie-
jų cen ti met rų.

Po jos ga li ma džiaug-
tis ne tik liau nu lie me-

niu. To kiu pat bū du įma no ma suar-
dy ti rie ba lų ląs te les, su si kau pu sias 
ant klu bų ar šlau nų.

Tuo, kad ult ra gar sas be skaus mo 
nai ki na rie ba lų ląs te les, GK kli ni ko-
je vie ni pir mų jų įsi ti ki no vy rai.

Gy dy to jos Gy tės Gri go ny tės-Ba ba-
jan tai nė kiek ne nus te bi no. Vy rai daž-
nai ap ta ri nė ja vers lo rei ka lus per so-
čius pie tus, dir ba iki vė laus va ka ro, 
val go ne re gu lia riai.

Toks gy ve ni mas pa lie ka žy mę ir ant 
kū no – daž niau siai ant pil vo ir juos-
mens su si kau pia rie ba lų.

Ne pa ten kin tos sa vo fi gū ra bū na ir 
mo te rys. Bė gant me tams dings ta pil-
vo stang ru mas, pla tė ja klu bai, šlau-
nys tam pa put lios.

Die ta ar mankš ta ne vi sa da pa de-
da. Ypač sun ku sub log ti tiems, ku rie 
tu ri ge ne ti nį po lin kį tam tik ro se kū-
no vie to se kaup ti rie ba lų at sar gas.

– Kaip pa dė ti žmo gui, ku ris ne-
pa ten kin tas sa vo kū no li ni jo mis? 
– pak lau siau gy dy to jos G.Gri go ny tės-
Ba ba jan.

– Pir miau sia spe cia lis tas tu rė tų 
įver tin ti odos elas tin gu mą, poo di nį 
rie ba li nį audi nį, jo sto rį.

Ka dan gi rie ba lų per tek lių iš or ga-
niz mo ša li na ke pe nys, žmo gus tu ri įs-
pė ti, ar ne ser ga ke pe nų li ga.

Mū sų kli ni ka vie nin te lė ša ly je si ūlo 
įvai rius kū no apim ties ko re ga vi mo bū-
dus: įp ras tą rie ba lų nu siur bi mą, pro-
ce dū ras la ze riu, taip pat rie ba lų tirp-
dy mą ult ra gar su.

Pas ta ra sis me to das – nau jo vė, spar-
čiai po pu lia rė jan ti pa sau ly je.

Šio apa ra to, ku riuo pro ce dū ra at lie-
ka ma be jo kios in ter ven ci jos į kū ną, 
lau kė me sep ty ne rius me tus.

Pa vyz džiui, at lie kant įp ras tą rie ba-
lų nu siur bi mą ar nau do jant la ze rį, bū-
ti nas nus kaus mi ni mas, po oda per ne-
di de lį pjū vį įki ša mas švie so lai dis. Tai 
– in ter ven ci ja į kū ną.

Nau do jant ult ra gar są, ne be rei kia 
jo kio nus kaus mi ni mo. Ult ra gar so ban-

gos leng vai skver bia si pro odą gi lyn.
Šią pro ce dū rą ga li ma at lik ti per pie-

tų pert rau ką. Po jos net oda ne pa raus-
ta, jau čiama tik ma lo ni ši lu ma.

– Ar to kia pro ce dū ra yra sau gi? 
Ar nė ra komp li ka ci jų pa vo jaus?

– Ult ra gar sas vei kia tik rie ba lus, 
ne pa žei džia gre ta esan čių krau ja gys-
lių, ner vų ir ki tų audi nių.

Apa ra tas vei kia ne pap ras tai tiks-
liai. Jis tu ri ne tik ult ra gar so im pul-
sus sklei džian tį ant ga lį, bet ir vaiz do 
ka me rą, kom piu te rį.

Pir miau sia ant prob le mi nių kū no 
vie tų pa žy mi mi taš kai.

Kom piu te ris su da ro prog ra mą – įver-
ti na, kiek rei kės im pul sų ir į ko kius 
odos taš kus jie bus nuk reip ti.

Kiek vie ną gy dy to jo ju de sį re gu liuo-
ja kom piu te ris. Neį ma no ma dar kar-
tą nuk reip ti ult ra gar so į tą pa tį taš-
ką ar kurį nors pra leis ti.

Pro ce dū ra ga li truk ti nuo va lan dos 
iki pu sant ros. Jos truk mė prik lau so 

be skal pe lio

Liek nė ji mo 
pro ce dū ra – per 
pie tų pert rau ką

G.Gri go ny tė-Ba ba jan tei gė, kad, tai kant 
ult ra gar są, rie ba li nis audi nys tirps ta kaip 
snie gas pa va sa rį – po ne di de lį sluoks nį.
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nuo to, kiek rei kės ult ra gar so im pul-
sų, ko kia me plo te tirp do mi rie ba lai.

Jei gu žmo gus pa gei daus at sik ra ty-
ti dau giau rie ba lų, jam rei kės dau giau 
pro ce dū rų.

Tai kant ult ra gar są, rie ba li nis audi-
nys tirps ta kaip snie gas pa va sa rį – po 
ne di de lį sluoks nį.

– Ar po gy dy mo ga li vėl su si for-
muo ti rie ba lų klos tės?

– Žmo gus gims ta tu rė da mas tam 
tik rą skai čių rie ba lų ląs te lių. Jų kie-
kis ne kin ta vi są gy ve ni mą. Žmo gui 
sto rė jant, di dė ja šių ląs te lių apim tis.

Pa vyz džiui, vai ko rie ba lų ląs te lė – 
vos įži ūri mas taš ke lis, o ope ruo da mi 
nu tu ku sius žmo nes ap tin ka me net 
sly vos dy džio rie ba lų ląs te lių.

Suar džius ląs te lę, ji žū va ir neatsi-
naujina.

Po pro ce dū ros praė jus maž daug 2–4 
sa vai tėms, su dė ti nė rie ba lų da lis trig-
li ce ri dai pa si ša li na iš or ga niz mo per 
krau ją ir lim fą. Tada ir pradeda for-
muotis idealios kūno linijos.

Kad šis pro ce sas vyk tų spar čiau, 
kiek vie nam pa cien tui su da ro ma in di-
vi dua li prog ra ma ir ski ria mos spe cia-
lios pro ce dū ros. 

Su liek nė ti ne vi sa da pa de da 
die ta ar mankš ta.

Tai Jūsų Gyvenimo Kokybé!
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