
Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά διάφορες 
δυσμορφίες στα μεγάλα χείλη της περιοχής 

του αιδοίου (κυρίως μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους 
αλλά και υπερμεγέθη) που οφείλονται σε διάφορους 
παράγοντες. Η Αισθητική Γυναικολογια έρχεται 
να διορθώσει τις δυσμορφίες αυτές και κυρίως 
αναπλάθοντάς τα.

Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε εγχείρηση 
σύγκλισης μεγάλων χειλέων, αισθάνονται ότι τα 
μεγάλα χείλη τους αποκλίνουν από το άλλο, αντί να 
συγκλίνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί και πάνω από το 
κάλυμμα της κλειτορίδας και κάτω από το άνοιγμα 
του κόλπου. Επίσης, οι γυναίκες που ζητούν τη 
μείωση των μεγάλων χειλέων συνήθως διαπιστώνουν 
ότι τα μεγάλα χείλη τους είναι πολύ μεγάλα για το 
σώμα τους. Η επέμβαση ανάπλασης στην περίπτωση 
αυτή, αποσκοπεί στην απομάκρυνση της περίσσειας 
του δέρματος από το άνοιγμα του κόλπου, που 
συχνά προκύπτει από τον τοκετό, αλλά μπορεί να 
συμβεί και από γενετικά αίτια.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η ένδειξη για την επέμβαση αυτή είναι 
τα χαλαρά μεγάλα χείλη με μερική απώλεια λίπους.

Πως γίνεται η επέμβαση; Η επέμβαση γίνεται με 
τη χρήση ειδικού ιατρικού laser CO2 και εμφυτευμάτων 
υαλουρονικού οξέως, σε διαφορετικούς συνδυασμούς 
ανάλογα με την ανάγκη.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η επέμβαση διαρκεί 
περίπου 45 λεπτά και γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο μέσα στο ιατρείο μας.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Ενδέχεται να 
παρουσιαστεί μικρή ενόχληση για την πρώτη εβδομάδα 
μετά την επέμβαση, η οποία αντιμετωπίζεται με 
ελαφρά παυσίπονα.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Προοδευτική βελτίωση 
της εικόνας των μεγάλων χειλέων με σύσφιξη και 
νεοκολλαγογένεση. Τα απολέσματα είναι μόνιμα.

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες 
την ίδια ημέρα. Συνίσταται αποχή από έντονη φυσική 
άσκηση για 7-10 ημέρες και από σεξουαλικές 
δραστηριότητες για 20-25 ημέρες μετά το χειρουργείο

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

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Αιδοιοπλαστική, Λεύκανση Αιδοίου / Πρωκτού, 
Αυτόλογο PRP, Διεύρυνση G-Spot.
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Με την πάροδο του χρόνου 

και τις αλλαγές που επέρχονται 
στην περιοχή, συχνά είναι 

αναγκαίο να επέμβουμε για να 
επαναφέρουμε και λειτουργικά 

και αισθητικά το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.”


