
Για μερικές γυναίκες, ο ιστός που καλύπτει την 
κλειτορίδα μπορεί να είναι υπερβολικά μεγάλος 

και να δημιουργεί μια προεξέχουσα κάλυψη με 
περίσσιο δέρμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
συμβάλει στη μειωμένη σεξουαλική ευαισθησία και 
ακόμη και στη δυσφορία κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων 
στιγμών. Μια απλή διαδικασία, γνωστή ως πλαστική 
κλειτορίδας, απαλλάσσει τη γυναίκα από το περίσσιο 
αυτό δέρμα, βελτιώνοντας την αισθητική εμφάνιση, 
αλλά κυρίως την αισθαντικότητα της περιοχής. 
Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις που 
υποδηλώνουν ότι αυταή η διαδικασία συμβάλλει και σε 
χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης μυκητιασικών και 
βακτηριακών λοιμώξεων, που σχετίζονται με το αιδοίο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η κληρονομικότητα, η λήψη ορμονών, 
η καθημερινή τριβή ή ακόμα και το σύνδρομο των 
πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να δημιουργήσουν 
δυσμορφίες στην κλειτορίδα της γυναίκας. Έτσι, 
παρατηρείται ένα πλεονάζον δέρμα στην κλειτορίδα  
ή μία μεγαλύτερη προεξοχή της.

Πως γίνεται η επέμβαση; Κατά την επέμβαση 
γίνεται αφαίρεση των ιστών που περισσεύουν με 
πλάγιες (V) τομές

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η επέμβαση διαρκεί από 
1 έως 2 ώρες και γίνεται σε εξειδικευμένη κλινική μας. 
Χρησιμοποιείται μέθη (ενδοφλέβια χορήγηση συγκεκριμένων 
φαρμάκων από τον αναισθησιολόγο και παρακολούθηση 
των ζωτικών λειτουργιών με αναισθησιολογικό εξοπλισμό), 
παράλληλα με τοπική αναισθησία.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Χάρη στον 
τρόπο αναισθησίας της περιοχής που θα επιλεγεί 
μετά από συζήτηση με την ασθενή, η επέμβαση είναι 
απολύτως ανώδυνη. Στη συνέχεια η ασθενής νιώθει μια 
ενόχληση για λίγες ημέρες, η οποία είναι ελάχιστη και 
απόλυτα ανεκτή.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Μείωση του δέρματος 
που περιβάλλει την κλειτορίδα, με αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση τόσο της εμφάνισής της όσο και της 
λειτουργικότητάς της. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής θα 
νιώθει μικρές ανεκτές ενοχλήσεις για τις πρώτες 3-4 
ημέρες μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στις καθημερινές 
δραστηριότητες, μπορεί να γίνει μετά την 3η ημέρα της 
μετεγχειρητικής περιόδου και συνίσταται αποχή από 
σεξουαλικές δραστηριότητες για περίπου 20 ημέρες.

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.
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Η κλειτορίδα πάντα 
αποτελούσε ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της 

ανατομίας της περιοχής. 
Μπορούμε με έναν ασφαλή 
τρόπο να προσφέρουμε το 
ιδανικό αποτέλεσμα, τόσο 

αισθητικά όσο και λειτουργικά.”


