
Όταν ερεθιστεί το σημείο Grafenberg (αλλιώς 
γνωστό ως G-spot) στο αιδοίο μπορεί να 

προσφέρει μια έντονη αίσθηση ικανοποίησης 
στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της συνουσίας. Η 
έγχυση εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέως ειδικής 
επεξεργασίας στην περιοχή, από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο γυναικολόγο ονομάζεται G-SHOT και 
στόχο έχει την παροδική αύξηση του όγκου του G-spot 
για να αυξηθεί η σεξουαλική ικανοποίηση της γυναίκας. 
Μετά την έγχυση με το υαλουρονικό οξύ, το G-spot 
(που βρίσκεται στο εμπρός εσωτερικό τοίχωμα του 
αιδοίου, 4-5 εκατοστά μέσα από το σημείο εισόδου) 
γίνεται πολύ πιο εύκολα ανιχνεύσιμο και συνεπώς 
αυξάνονται οι δυνατότητες σεξουαλικής απόλαυσης. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η θεραπεία στοχεύει στην βελτίωση 

της αισθαντικότητας του G-Spot και στην αύξηση της 

σεξουαλικής ευχαρίστησης, σε γυναίκες που έχουν 

απωλέσει την ικανότητα της σεξουαλικής κορύφωσης 

(οργασμός) συνήθως μετά από εγκυμοσύνη

Πως γίνεται η επέμβαση; Πραγματοποιείται 

πλήρωση του σημείου με Platelet Rich Plasma (PRP)  

και / ή υαλουρονικό οξύ υπό τοπική αναισθησία.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η θεραπεία διαρκεί 

περίπου 30 λεπτά και γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο μέσα στο ιατρείο μας.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Δεν υπάρχει 

καθόλου πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Επιτυγχάνεται σύσφιξη των 

ιστών στα τοιχώματα του κόλπου, γύρω από το σημείο 

που αποκαλείται G-Spot, μια περιοχή που πολλοί 

υποστηρίζουν ότι προσφέρει έντονους οργασμούς όταν 

ερεθιστεί. Τα αποτελέσματα διαρκούν 6-8 μήνες.

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 

επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες  

την ίδια ημέρα.

Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος,  

Λήψη αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (έρπης)

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Αιδοιοπλαστική, Λεύκανση Αιδοίου / Πρωκτού, 

Ανανέωση μεγάλων Χειλέων με μεταφορά λίπους ή 

ενθεμάτων υαλουρονικού οξέως (Fillers), Αυτόλογο 

PRP, Διεύρυνση G-Spot.

G-SPOT ENHANCEMENT 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ G-SPOT
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Όλες οι γυναίκες έχουν 
δικαίωμα στην απόλαυση 

της σεξουαλικής τους ζωής. 
Με μια απλή διαδικασία 
τονώνουμε την περιοχή 

και βοηθάμε τη γυναίκα να 
νιώθει υπέροχα.”


