
Το Vagitense είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να 
παρουσιάσει ο κλάδος της Αισθητικής Γυναικολογίας 

παγκοσμίως. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερχόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε τη χαλάρωση του κολπικού επιθηλίου, 
όπως και την ακράτεια πρώτου και δευτέρου βαθμού 
χωρίς επέμβαση.
Τα αίτια χαλάρωσης του γυναικείου κόλπου είναι κυρίως 
ο τοκετός και η εμμηνόπαυση (λόγω τη μειωμένης 
δράσης των οιστρογόνων). Με την πάροδο των χρόνων 
το κολλαγόνο και η ελαστίνη του οργανισμού μειώνεται, 
για αυτό και παρατηρούμε τη γνωστή χαλάρωση. Αυτό 
δεν συμβαίνει μόνο στο πρόσωπο, αλλά σε όλα τα 
όργανα, όπως και στη γεννητική περιοχή. Οι γυναίκες 
λοιπόν μεγαλώνοντας και ιδιαίτερα μετά από 1 ή 2 
φυσιολογικούς τοκετούς είναι λογικό να παρατηρούν 

χαλάρωση στη γεννητική περιοχή, η οποία δημιουργεί 
ψυχολογικά και λειτουργικά προβλήματα, επηρεάζοντας 
σαφώς ακόμα και τη σεξουαλική τους ζωή.
Ένας ανοιχτός κόλπος επηρεάζει σημαντικά την υγιεινή της 
γυναίκας, αφού η περιοχή είναι ευάλωτη σε βακτήρια και 
λοιπούς μικροοργανισμούς. Έτσι, έχει παρατηρηθεί, ότι οι 
γυναίκες με χαλάρωση κόλπου έρχονται συχνότερα από  
το κανονικό αντιμέτωπες με μυκητιάσεις, κολπίτιδες κ.α. 
Επίσης, ο χαλαρός κόλπος προκαλεί πολλές φορές 
ακράτεια ούρων- ακόμη και σε μικρές ηλικίες - γεγονός 
που δυσκολεύει τη γυναίκα σημαντικά στην ομαλή 
καθημερινότητά της.
Τέλος, η χαλάρωση του κόλπου προκαλεί και μείωση της 
ευχαρίστησης για τη γυναίκα αλλά και για το σύντροφό 
της κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

ΜΕΘΟΔΟΣ VAGITENSE



Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Πραγματοποιείται νεοκολλαγένεση που 
έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και ραγδαία σύσφιξη 
των μυών του κόλπου, έτσι ώστε απλά και γρήγορα, 
χωρίς πόνο, στο ιατρείο, να αντιμετωπιστεί το μεγάλο 
πρόβλημα της κολπικής χαλάρωσης και ακράτειας 
ούρων α’ βαθμού. Ταυτόχρονα με την αποστείρωση 
που επιτυγχάνεται αντιμετωπίζονται οι χρόνιες 
κολπίτιδες, πρόβλημα που απασχολεί πολλές γυναίκες.

Πως γίνεται η επέμβαση; Η μέθοδος Vagitense 
με τη χρήση κλασματικού laser CO2 επιδρά πάνω 
στα κύτταρα που προκαλούν κολλαγόνο και ελαστίνη 
πιέζοντάς τα να παράγουν μεγάλες ποσότητες αυτών 
των πρωτεϊνών. Επιτυγχάνεται η σύσφιξη των μυών 
τόσο της ουροδόχου κύστεως όσο και γύρω από την 
ουρήθρα, μέχρι την κατάληξή της στο έξω στόμιο. 
Η σύσφιξη λοιπόν αυτών των πολύ λεπτών μυών έχει 
ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της ακράτειας 
(κυρίως πρώτου βαθμού)

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η θεραπεία γίνεται 
στο ιατρείο, χωρίς νάρκωση, έχει διάρκεια 20’-
30’ και η ασθενής επανέρχεται στις καθημερινές 
της δραστηριότητες αμέσως μετά το τέλος της 
θεραπείας. Ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται 
από το προφίλ της ασθενούς (ανάλογα το βαθμό 
χαλάρωσης, την ύπαρξη ακράτειας ούρων και την 
ηλικία).

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Η θεραπεία 
είναι τελείως ανώδυνη

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Τα αποτελέσματα της 
θεραπείας μπορούν να χαρακτηριστούν «μόνιμα» 
εφόσον ακολουθείται το πρωτόκολλο της θεραπείας 
που προβλέπει τη συντήρηση του αποτελέσματος ανά 
6μηνο. Ακόμα όμως και να μην επαναληφθεί, ο κόλπος 
δε θα επανέλθει στο βαθμό χαλάρωσης που είχε πριν 
την πρώτη συνεδρία.

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 
επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες  
την ίδια ημέρα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

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

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Ανανέωση αιδοίου, Ανάπλαση κόλπου, Αιδοιοπλαστική, 
Πλαστική περινέου
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Για εμάς το Vagitense 
αποτελεί πραγματική 

επανάσταση στον τρόπο 
αντιμετώπισης της 

χαλάρωσης του κόλπου και 
της ακράτειας ούρων με 
τρόπο μη χειρουργικό.”


