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Wa gi no pla ty ka jest za bie giem zwę ża ją cym
wej ście do po chwy, którego efek tem jest po -
d nie sie nie sa ty sfak cji z po ży cia se ksu al ne go.
La bio pla sty ka po le ga na mo de lo wa niu (naj -
czę ściej re duk cji) warg sro mo wych. Po więk -
szo ne war gi sro mo we mo gą wpły wać na do -
le gli wo ści zwią za ne z ak tem płcio wym, a tak -
że by wa ją przy czy ną ob ni żo nej sa mo o ce ny
atrak cyj no ści ko biet w za kre sie stre fy in tym -
nej. Pe ri ne o pla sty ka to za bieg, który ma na
ce lu mo de lo wa nie (odmło dze nie) oko lic kro -
cza i sro mu. Hy me no pla sty ka z ko lei jest za -
bie giem, który ma po wo do wać wra że nie
obe cno ści bło ny dzie wi czej u ko bie ty pod da -
nej ta kiej pro ce du rze[1]. Wa gi no pla sty ka la se -
ro wa jest z re gu ły wy ko ny wa na przy uży ciu
la se ra Nd:YAG 1064 nm, la se ra dio do we go
980 nm lub la se ra CO2 10600 nm[1]. Za sto so -
wa nie la se ra CO2 zwięk sza gru bość na błon ka
po chwy, jed no cze śnie zwięk sza jąc gę stość
ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej, cze go efek -
tem jest zmniej sze nie ob ja wów dys pa reu nii
(bo le sno ści pod czas sto sun ku płcio we go)[3].
Za bie gi wa gi no pla sty ki la se ro wej by wa ją łą -

czo ne z za bie ga mi ostrzy ki wa nia oko lic uj ścia
po chwy oso czem bo ga to płyt ko wym, co do -
dat ko wo ma zwięk szyć ję dr ność skóry w tej
oko li cy[3]. Po rów na nie sku tecz no ści wa gi no -
pla sty ki wy ko ny wa nej z za sto so wa niem abla -
cyj ne go la se ra CO2 i nie a bla cy je go la se ra
Er:YAG wska zu je na po rów ny wal ną efek tyw -
ność oby dwóch tech nik[4]. Jed no cze śnie po -
rów na nie bez pie czeń stwa la se rów abla cyj -
nych i nie a bla cyj nych wska zu je na mniej sze ry -
zy ko dzia łań nie po żą da nych w przy pad ku
pro wa dze nia za bie gów me to da mi nie a bla cyj -
ny mi[4]. Na le ży jed nak wziąć pod uwa gę, że
ana li za ta ka by ła pro wa dzo na tyl ko w jed nym
ośrod ku przy ni skiej li czeb no ści próby, co
prze kła da się na mniej szą wia ry god ność pre -
zen to wa nych da nych. Ry zy ko zwią za ne z la -
se ro wy mi za bie ga mi „uję dr nia nia” po chwy to
przede wszy st kim dys pa reu nia, utru dnio ne
go je nie ran po za bie go wych i nie trzy ma nie
mo czu oraz nadmier ne zwę że nie uj ścia po -
chwy[5]. Za bie gi pe ri no pla sty ki z wy ko rzy sta -
niem la se ra są bar dzo sła bo re pre zen to wa ne
w li te ra tu rze na u ko wej. Zwra ca się uwa gę, że
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wy ko nu jąc za bie gi pe ri no pla sty ki la se ro wej z wy ko rzy -
sta niem la se ra CO2, na le ży za cho wać du żą ostroż -
ność, po nie waż ist nie je ry zy ko kom pli ka cji, których
efek tem jest per ma nent ne uczu cie dys kom for tu
w oko li cach in tym nych przez pa cjen ta[6]. 

La bio pla sty ka la se ro wa mo że do ty czyć za rów no
warg sro mo wych mniej szych, jak i warg sro mo wych
więk szych[4]. Nie mniej jed nak z re gu ły za bieg wy ko nu -
je się w obrę bie warg sro mo wych mniej szych, re du -
ku jąc ich roz miar[4]. Li te ra tu ra na u ko wa w za kre sie za -
rów no la bio pla sty ki la se ro wej, jak i hy me no pla sty ki la -
se ro wej jest bar dzo sła bo re pre zen to wa na, stąd nie
ma jed no znacz nych stan dar dów co do pa ra me trów
tych pro ce dur. 

Pod su mo wu jąc, na le ży stwier dzić, że la se ro wa gi -
ne ko lo gia este tycz na jest nie zwy kle dy na micz nie roz -
wi ja ją cą się dzie dzi ną me dy cy ny. Na jej po pu lar ność
ma rów nież wpływ fakt, że więk szość pro ce dur wy -
ko ny wa na jest je dy nie w znie czu le niu miej sco wym,
a czas re kon wa le scen cji jest bar dzo krót ki, z re gu ły nie
prze kra cza kli ku dni. Za bie gi la se ro wej gi ne ko lo gii
este tycz nej ma ją na ce lu przede wszy st kim po pra wić
sa mo o ce nę ko biet w za kre sie ak cep ta cji wy glą du
miejsc in tym nych, a tak że po pra wić ja kość do znań
pod czas ak tu płcio we go. Zwra ca się rów nież uwa gę,
że co raz czę ściej na te go ty pu za bie gi de cy du ją się ko -
bie ty upra wia ją ce spo rt, u których za du że war gi sro -
mo we mo gą być przy czy ną dys kom for tu. Na co raz
więk szą po pu lar ność la se ro wych za bie gów z za kre su
gi ne ko lo gii este tycz nej wpły wa tak że mo da na usu wa -
nie owło sie nia w oko li cach in tym nych, co rów nież
uwi dacz nia wszel kie nie do sko na ło ści este tycz ne w tej
oko li cy. Z dru giej stro ny na le ży zwrócić uwa gę, co sy -
gna li zo wa no we wstę pie, że póki co brak jest pro -
spek tyw nych, ran do mi zo wa nych, kon tro lo wa nych
ba dań kli nicz nych z za kre su la se ro wej gi ne ko lo gii este -
tycz nej. Tym sa mym trud no jest osza co wać sku tecz -
ność i bez pie czeń stwo tych za bie gów w per spek ty wie
dłu go ter mi no wej. Jed no cze śnie na le ży zwrócić uwa -
gę, że la se ro te ra pia jest tren dem, który roz wi ja się dy -
na micz nie nie tyl ko w obrę bie gi ne ko lo gii este tycz nej,
ale rów nież w wie lu in nych dzie dzi nach i spe cjal no -
ściach me dycz nych, ta kich jak der ma to lo gia, uro lo gia,
sto ma to lo gia czy chi rur gia. I rów nież w tych ob sza -
rach po cząt ko wo ostroż nie i nie uf nie za mie nia no skal -
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pel na la ser, a obe cnie trud no so bie wy o bra -
zić no wo cze sny ga bi net der ma to lo gii este -
tycz nej czy ga bi net chi rur gicz ny bez la se ra.
Nie wąt pli wą za le tą wy ko rzy sta nia la se rów
w gi ne ko lo gii este tycz nej są do brze zna ne
me cha ni zmy od dzia ły wa nia pro mie nio wa nia
la se ro we go na tkan kę, co po nie kąd prze kła -
da się na prze nie sie nie pew nych pa ra me -
trów za bie gów i pro ce dur z ob sza rów, gdzie
la se ry wy ko rzy sty wa ne są ru ty no wo. Po nad -
to la se ro te ra pia da je z re gu ły lep szą kon tro lę
za bie go wą, umoż li wia jąc abla cję tka nek mi -
kro metr po mi kro me trze re du ku jąc przy tym
krwa wie nie. Wszy st ko to prze kła da się na
mniej szą trau ma ty za cję, mniej szy ból, krót -
szy czas za bie gu w po rów na niu z tech nikami
kla sycz nymi, a tak że na szyb szą re kon wa le -
scen cję. 

Pod su mo wu jąc,  za bie gi la se ro we gi ne -
ko lo gii este tycz nej prze zna czo ne są dla ko -
biet, które nie są w peł ni usa ty sfak cjo no wa ne
wy glą dem swo ich na rzą dów płcio wych oraz
chcą cych po pra wić ja kość do znań pod czas
ak tu płcio we go. Sła bo re pre zen to wa na li te -
ra tu ra na u ko wa z za kre su la se ro wej gi ne ko -
lo gii este tycz nej wska zu je, że pro ce du ry te
z re gu ły ce chu ją się wy so ką sku tecz no ścią
przy sto sun ko wo ni skim ryz ku po wi kłań. 
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