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ginekologia estetyczna
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Lifting za pomocą nici
Vaginal Narrower®

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że
co pią ta ko bie ta w wie ku 30-49 lat jest nie -
za do wo lo na z wy glą du oko lic in tym nych,
oko ło 40% ko biet twier dzi, że wy gląd ich
oko lic in tym nych ma wpływ na ja kość ich ży -
cia se ksu al ne go, a 54% ko biet po pra wi ło by
wy gląd oko lic in tym nych przy za sto so wa niu
bez piecz nej me to dy. 

Jed nym z ma ło in wa zyj nych za bie gów
jest li fting oko lic kro cza za po mo cą ni ci Va gi -
nal Nar ro wer®. Za bieg ten sto so wa ny jest
w przy pad kach zbyt sze ro kie go wej ścia do
po chwy czy na wet wy pa da ją cej ma ci cy. Za -
zwy czaj mo ty wa cją pa cjent ki do pod da nia się
te mu za bie go wi jest po gor szo na ja kość ży cia
se ksu al ne go, w związ ku z od czu ciem „lu źne -
go” wej ścia do po chwy. 

Za bieg wy ko ny wa ny w znie czu le niu
miej sco wym po le ga na wpro wa dze niu jed nej
lub dwu ni ci przez 4-6 bar dzo ma łych i płyt -
kich na cięć skóry kro cza. Przez te na cię cia
wpro wa dza na jest w obrę bie tkan ki pod skór -
nej i płyt ko umiej sco wio ne go pod skórą mię -
śnia jed na lub dwie ni ci, po za wią za niu
których za bieg ule ga za koń cze niu. Miej sca po
na cię ciach skóry za o pa tru je się po je dyn czy mi
cien ki mi szwa mi. Dwóch ni ci Va gi nal Nar ro -

wer® uży wa się je dy nie w przy pad kach de -
fek tów o więk szym na si le niu. W po zo sta łych
przy pad kach sto su je się nić po je dyn czą.

Prze ciw ska za nia do wy ko ny wa nia za bie -
gu są nie licz ne, na le żą do nich m.in. ostry
stan za pa la ny po chwy i sro mu, uczu le nie na
le ki sto so wa ne do znie czu le nia, za bu rze nia
krze pli wo ści krwi. Za bie gu Va gi nal Nar ro -
wer® nie po win no wy ko ny wać się w trak cie
krwa wie nia mie siącz ko we go lub in ne go
krwa wie nia z po chwy ani u pa cjen tek z to -
wa rzy szą cą cho ro bą no wo two ro wą w obrę -
bie na rzą dów płcio wych

Po wi kła nia po za bie gu zda rza ją się rzad -
ko, za zwy czaj są to po wi kła nia krwo tocz ne
lub nie gro źne in fek cje. 

Re ha bi li ta cja po za bie gu jest krót ka, zwy -
kle pa cjent ka wra ca do nor mal nej ak tyw no ści
w cią gu kil ku dni, a pod ję cie ak tyw no ści se -
ksu al nej moż li we jest po upły wie kil ku ty go -
dni od za bie gu. Opty mal ną fa zą cy klu mie -
siącz ko we go do wy ko na nia te go za bie gu jest
je go pierw sza po ło wa. W okre sie od wy ko -
na nia za bie gu do roz po czę cia na stęp ne go
krwa wie nia mie siącz ko we go za le ca się sto -
so wa nie miej sco wo środ ków do hi gie ny in -
tym nej o dzia ła niu od ka ża ją cym.

Ginekologia estetyczna koncentruje się na zabiegach, które mają na
celu poprawę wyglądu żeńskich narządów płciowych, polepszenie ich
funkcji seksualnych oraz leczenie uciążliwych dolegliwości, takich jak
np. nietrzymanie moczu. Ginekologia estetyczna poprawia tym
samym samopoczucie kobiety, zwiększa jej świadomość własnej
atrakcyjności, a także przywraca komfort psychiczny.


