
Η τελική – οριστική – αναμόρφωση αιδοίου 
αποτελεί μια διαδικασία που συνδυάζει 

διαφορετικές επεμβάσεις προκειμένου να 

βελτιωθούν η εμφάνιση και η λειτουργικότητα 

του κόλπου. Έτσι, ίσως χρειαστεί μια γυναίκα να 

επιλέξει τον συνδυασμό της μείωσης των μικρών 

χειλέων και της αύξησης του όγκου των μεγάλων 

χειλέων για να δείχνει η περιοχή πιο συμμετρική, 

με περισσότερο όγκο – σημάδι νιότης. Επίσης σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί το αποτέλεσμα να 

δείχνει ακόμα καλύτερο με τη λεύκανση της περιοχής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η επέμβαση ενδείκνυται για γυναίκες που 
παρατηρούν χαλάρωση – υπερτροφία μεγάλων ή / και 
μικρών χειλέων. Επίσης γίνεται και σε περιπτώσεις περιττού 
λίπους στο εφήβαιο ή υπερμελάγχρωσης της περιοχής.

Πως γίνεται η επέμβαση; Με χρήση χειρουργικού laser 
CO2 ή / και Erbium. Παράλληλα μπορούν να εφαρμοστούν 
τοπικά λιποδιαλυτικές ενέσεις. Ίσως σε ορισμένες 
περιπτώσεις χρειαστεί να γίνει και λιποαναρρόφηση τοπικά.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η επέμβαση διαρκεί από 
1 έως 1,5 ώρα – ανάλογα με το περιστατικό – και γίνεται σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε εξειδικευμένη κλινική μας.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Η επέμβαση 
γίνεται με μέθη (ενδοφλέβια χορήγηση συγκεκριμένων 
φαρμάκων από τον αναισθησιολόγο και παρακολούθηση 
των ζωτικών λειτουργιών με αναισθησιολογικό εξοπλισμό). 
Το γεγονός αυτό καθιστά την επέμβαση απόλυτα ανώδυνη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Η επέμβαση προσφέρει αφενός 
τον επαναπροσδιορισμό της ανατομικής εικόνας της 
περιοχής αφετέρου επαναφέρει το χρωματισμό της στα 
φυσιολογικά του επίπεδα. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες την ίδια 
ημέρα. Πιθανή μικρή ενόχληση της περιοχής μετά την 
επέμβαση αντιμετωπίζεται με παυσίπονα (Depon,  
Ponstan). Για λίγες ημέρες μετά την επέμβαση – σε σπάνιες 
περιπτώσεις – υπάρχει ένα μικρό οίδημα (πρήξιμο), το 
οποίο υποχωρεί πλήρως, πολύ σύντομα. Συνίσταται αποχή 
από αθλητικές δραστηριότητες για 7 ημέρες και από 
σεξουαλικές δραστηριότητες για τις επόμενες 20 ημέρες 
μετά το χειρουργείο.

Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος, Λήψη 
αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (πχ. έρπης).

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Αιδοιοπλαστική, Ανάπλαση Μεγάλων Χειλέων με 
μεταμόσχευση Λίπους ή ενθεμάτων υαλουρονικού οξέως 
(Fillers), Μείωση Κλειτορίδας, Πλαστική Περινέου, Αυτόλογο 
PRP, Κολποπλαστική.

Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Ο συνδυασμός των τεχνικών 

που χρησιμοποιούνται 
προσαρμόζεται ειδικά 

για κάθε γυναίκα για να 
προσφέρουμε το βέλτιστο 
αισθητικό και λειτουργικό 

αποτέλεσμα.”
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