
Το Αυτόλογο PRP εγκαινιάζει έναν εντελώς καινού-
ριο κλάδο, αυτόν της Γενετικής Επανορθωτικής 

Γυναικολογίας. Η χρήση παραγόντων από τον ίδιο 
μας τον οργανισμό (όπως για παράδειγμα πλάσμα 
εμπλουτισμένο με βλαστοκύτταρα), πραγματοποιείται 
εδώ και αρκετά χρόνια στην ιατρική κοσμετολογία 
για θεραπείες προσώπου ή σώματος. Για πρώτη 
φορά, τα στοιχεία από το ίδιο μας το σώμα, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη γεννητική περιοχή, για να 
πραγματοποιηθεί μόνιμη ανάπλαση, σύσφιξη και 
διόρθωση των αισθητικών προβλημάτων.
Το ανθρώπινο σώμα περιέχει εκατοντάδες 
διαφορετικά είδη κυττάρων, που είναι απαραίτητα 
για την καθημερινή μας υγεία. Τα βλαστοκύτταρα 
φτιάχνουν όλους τους υπόλοιπους τύπους κυττάρων 
του οργανισμού. Είναι οι προμηθευτές νέων 
κυττάρων. Όταν τα βλαστοκύτταρα διαιρούνται, 
μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα βλαστο-
κύτταρα ή άλλους τύπους κυττάρων. Ο ρόλος τους 
είναι να επισκευάζουν τραυματισμένους ιστούς και να 
αντικαθιστούν άλλα κύτταρα όταν αυτά πεθαίνουν. 
Έτσι, τα βλαστοκύτταρα μας διατηρούν υγιείς και 
παρεμποδίζουν την πρόωρη γήρανση. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η επέμβαση ενδείκνυται για τις γυναίκες 
που παρατηρούν χαλάρωση στη γεννητική περιοχή. 
Επίσης μπορούν να διορθωθούν και μικρές δυσμορφίες 
της περιοχής όπου δεν απαιτείται επέμβαση 
αιδοιοπλαστικής, όπως μικρή ασυμμετρία χειλέων του 
αιδοίου κ.α.
Πως γίνεται η επέμβαση; Πρόκειται για 
μία θεραπεία, που δεν απαιτεί αναισθησία, ούτε 
επίσκεψη σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται μόνο 
από εξειδικευμένο ιατρό, ο οποίος συλλέγει εντελώς 
ανώδυνα πλάσμα εμπλουτισμένο με βλαστοκύτταρα 
από τον οργανισμό σας και έπειτα από ειδική 
επεξεργασία που γίνεται άμεσα, τα εγχέει στην περιοχή 
των έξω γεννητικών οργάνων.
Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η αυτόλογη έγχυση 
των βλαστοκυττάρων, διαρκεί το πολύ 30 λεπτά, ενώ 
τα αποτελέσματα είναι εμφανή άμεσα.
Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Δεν υπάρχει 
καμία ενόχληση και η ασθενής επιστρέφει άμεσα στις 
καθημερινές της δραστηριότητες.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Ανάπλαση της γεννητικής 
περιοχής, διόρθωση μικρών ασυμμετριών ή 
δυσμορφιών που προϋπήρχαν. Το αποτέλεσμα 
είναι μόνιμο, καθώς δεν εγχέεται καμία “ξένη” 
ουσία που με τον καιρό θα απορροφηθεί από τον 
οργανισμό. Αντίθετα, χάρη στα βλαστοκύτταρα 
που αναπτύσσονται από την ίδια την ασθενή δεν 
εμφανίζονται αλλεργίες, οιδήματα ή φλεγμονές, όπως 
ίσως συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες 
την ίδια ημέρα. Συνίσταται αποχή από σεξουαλικές 
δραστηριότητες για 2-3 ημέρες μετά τη θεραπεία.
Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος, Λήψη 
αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (έρπης)
Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Ανανέωση αιδοίου, Ανάπλαση κόλπου, Αιδοιοπλαστική, 
Πλαστική περινέου, Διεύρυνση G-Spot
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Με τη χρήση του PRP στην 

Αισθητική Γυναικολογία 
επιτυγχάνουμε εξαιρετικά 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 
τα βλαστικύτταρα της ίδιας της 

γυναίκας ελαχιστοποιώντας 
έτσι τις περιπτώσεις αλλεργίας, 

οιδημάτων ή φλεγμονών.”


