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Mo że my tu więc mówić o obiek tyw nie
stwier dzo nych de fek tach na by tych. In ne za -
bie gi do ty czą po pra wy wy glą du ze wnę trz -
nych na rzą dów płcio wych ko bie ty, z które go
nie jest ona za do wo lo na. Brak za do wo le nia
nie mu si do ty czyć je dy nie efek tów wi zu al -
nych, ale też pro ble mów se ksu al nych – dys -
kom for tu pod czas sto sun ków płcio wych, tak
fi zycz ne go, jak i psy chicz ne go. Naj czę ściej
ma my do czy nie nia z ta ki mi de fek ta mi jak:
zbyt du że mniej sze war gi sro mo we, zbyt
ma łe więk sze war gi sro mo we, „nie e ste tycz -
ny” wy gląd przed sion ka po chwy, zbyt du ża
śre dni ca wej ścia do po chwy, tzw. zie ją ca po -
chwa, prze ro śnię ty na ple tek łech tacz ki i in ne.

Ze wzglę du na in wa zyj ność za bie gi moż -
na podzie lić na in wa zyj ne – chi rur gicz ne,
ma ło in wa zyj ne – wstrzyk nię cie od po wie -
dnie go wy peł nia cza (kwas hia lu ro no wy, wła -
sny tłuszcz), za ło że nie spe cjal ne go szwu (Va -

gi nal Nar ro wer) oraz nie in wa zyj ne – za bie gi
la se ro we. 

Va gi nal Nar ro wer jest no wą me to dą, bę -
dą cą nie jed no krot nie al ter na ty wą dla chi rur -
gicz nej pla sty ki kro cza z po mniej sze niem
wej ścia do po chwy. Jest znacz nie mniej in -
wa zyj na – wy ko nu je się czte ry ma łe na cię cia
skóry kro cza i ślu zów ki tyl nej ścia ny po chwy
tuż za przed sion kiem, za kła da się szew
w kształ cie rom bu, uzy sku jąc po je go za cią -
gnię ciu i za wią za niu zmniej sze nie śre dni cy
wej ścia do po chwy.

Cza sem, w przy pad ku bar dziej na si lo nej
zmia ny, ist nie je ko niecz ność za ło że nia
dwóch szwów. Igłę pro wa dzi się od na cię cia
do na cię cia pod skórą i w obrę bie mię śni
kro cza. Ma łe na cię te ra ny skóry za szy wa się
cien ki mi szwa mi. Za sto so wa na dłu go wchła -
nia ją ca się syn te tycz na nić z po li ka pro lak to nu
po sia da spe cjal ne ha czy ki, które po pra wia ją
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koń co wy efekt ścią gnię cia tka nek. Po li ka pro -
lak ton jest bio de gra do wal nym po li me rem,
po bu dza pro duk cję ko la ge nu, co po wo du je
two rze nie się włókien ko la ge no wych wo kół
ni ci i wzmoc nie nie efek tu[1,3,4]. Po kil ku la tach,
gdy nić zre sor bu je się, wy two rzo ne ko la ge -
no we „wię za dła” po win ny utrzy my wać ścią -
gnię cie tka nek.

Spe cy fi ka cja tech nicz na ni ci[2]:
• ma te riał: po li ka pro lak ton,
• ha czy ki uło żo ne w dwóch kie run kach,
• 2 igły,
• dłu gość: 12 cm, 
• śre dni ca: 0/0 USP.

Wska za nia do za sto so wa nia oma wia nej
pro ce du ry:
• de fek ty po po ro do we kro cza (uszko dze -

nia mię śni kro cza, nie pra wi dło we za go -
je nie i zbli zno wa ce nie na cię te go bądź
pęk nię te go kro cza),

• po sze rze nie wej ścia do po chwy ja ko de -
fekt po po ro do wy,

• zwiot cze nie mię śni kro cza zwią za ne
z okre sem prze kwi ta nia,

• nie które przy pad ki ob ni że nia tyl nej ścia -
ny po chwy,

• tzw. po chwa zie ją ca,
• nadmier ny wy ciek wy dzie li ny po chwo -

wej spo wo do wa ny po wyż szy mi czyn ni -
ka mi,

• na wra ca ją ce sta ny za pal ne sro mu,
przed sion ka po chwy i po chwy, bę dą ce
skut kiem po wyż szych przy czyn,

• dys kom fort psy chicz ny wy wo ła ny nie -
este tycz nym wy glą dem ze wnę trz nych
na rzą dów płcio wych,

• osła bie nie lub brak sa ty sfak cji se ksu al nej
jed ne go lub oboj ga part ne rów.

In wa zyj ność za bie gu jest nie wiel ka, moż -
li wość po wi kłań rów nież, choć oczy wi ście
nie moż na cał ko wi cie ich wy klu czyć. Do nich
za li cza się krwa wie nia i miej sco we in fek cje.
Nie u mie jęt ne za ło że nie szwu (zbyt głę bo kie
wkłu cie, pro wa dze nie igły w nie wła ści wym
kie run ku) mo gło by skut ko wać prze kłu ciem
odbyt ni cy.

Naj waż niej sze prze ciw wska za nia oma -
wia nej pro ce du ry to cho ro ba no wo two ro -
wa, cho ro by au to im mu no lo gicz ne, cu krzy -
ca, cią ża, wcze sny okres po ło gu, ak tu al nie
prze bie ga ją ca in fek cja po chwy. 

Za bieg wy ko nu je się w znie czu le niu
miej sco wym, co jest do dat ko wą za le tą.
Spraw dza się on w wy żej wy mie nio nych
przy pad kach zwią za nych z prze kwi ta niem,
de fek ta mi po po ro do wy mi kro cza i ich na -
stęp stwa mi. 

Ist nie ją też przy pad ki, gdy Va gi nal Nar ro -
wer nie jest w sta nie za stą pić za bie gu chi rur -
gicz ne go. Do nich na le żą bo lą ce bli zny po -
po ro do we kro cza, źle za go jo ne, nie e ste -
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tycz nie zbli zno wa cia łe ra ny kro cza, które na -
le ży wy ciąć i rów no cze śnie zmniej szyć wej -
ście do po chwy. Tu mo że my też wy mie nić
nadmier ne ob ni że nie tyl nej ścia ny po chwy.

Je śli ma my do czy nie nia z ty po wym po -
sze rze niem wej ścia do po chwy, z „po chwą
zie ją cą”, z nie wiel kim ob ni że niem tyl nej ścia -
ny po chwy czy też ze zwiot cze niem tka nek
kro cza, Va gi nal Nar ro wer wy da je się dziś
me to dą bar dzo do brą, je śli nie naj lep szą.
Zmniej sza wej ście do po chwy, po wo du jąc
przy tym od no wę este tycz ną ze wnę trz nych
na rzą dów płcio wych ko bie ty, jak rów nież
zwięk sza sa ty sfak cję se ksu al ną oboj ga part -
ne rów. Va gi nal Nar ro wer to za bieg pro sty,
ma ło in wa zyj ny oraz efek tyw ny. Okres re -
kon wa le scen cji jest krót ki, pa cjent ka mo że
odby wać sto sun ki płcio we już po 1-2 ty go -
dni. Jak po da je na swej stro nie in ter ne to wej
fir ma Cro ma, bę dą ca dys try bu to rem ni ci
w Pol sce, „Va gi nal Nar ro wer to współ cze sna
od po wiedź na ko bie ce do le gli wo ści zwią za -
ne z ukła dem roz rod czym i dys kom fort, ja ki
po wo du ją”[2].

Ko bie ta przed za bie giem po win na zo stać
po in for mo wa na, że tak jak w ca łej me dy cy -
nie, tak rów nież w przy pad ku pro ce du ry Va -
gi nal Nar ro wer, nie moż na mówić o stu pro -
cen to wej pew no ści uzy ska nia efek tów. Za -
bieg zwę zi wej ście do po chwy, naj praw do -

po dob niej przy nie sie po żą da ny efekt w po -
sta ci po pra wy do znań se ksu al nych i naj praw -
do po dob niej odbę dzie się bez po wi kłań.
Do da nie sło wa „naj praw do po dob niej” lub
in ne go sy no ni mu jest bar dzo istot ne –
świad czy o uczci wym po trak to wa niu pa -
cjent ki przez le ka rza.

Pro ce du ra Va gi nal Nar ro wer wy da je
się bar dzo do brą me to dą li kwi da cji de fek -
tów kro cza i wej ścia do po chwy zwią za -
nych z je go po sze rze niem i z wiot ko ścią
tka nek. W wie lu wy pad kach (choć nie
w 100%) mo że za stą pić bar dziej in wa zyj ne
me to dy chi rur gicz ne, da jąc moż li wość 
ko rek ty wad bez na ra ża nia ko bie ty na 
po wi kła nia po o pe ra cyj ne i po zwa la jąc jej na
po wrót do nor mal ne go try bu ży cia w sto -
sun ko wo krót kim cza sie. 
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Młodość we krwi!

We wrze śniu w ga bi ne tach po ja wił się no wy za bieg na ba zie
oso cza bo ga to płyt ko we go (PRP) Den si ty Pla te let Gel fir my
CRO MA, po tocz nie zwanym „wam pi rzym li ftin giem”. Po le ga
na po bra niu krwi i odwi ro wa niu jej w spe cjal nej wi rów ce, że by
wy e li mi no wać ery tro cy ty i leu ko cy ty. Na stęp nie wstrzy ku je się
w wy bra ny ob szar uzy ska ne w ten spo sób oso cze bo ga te
w płyt ki krwi – trom bo cy ty. Za bieg ide al ny jest dla aler gi ków,
po nie waż wy ko rzy stu je się je dy nie wła sne czyn ni ki wzro stu pa -
cjen ta. Trwa oko ło 20 mi nut, a efek ty są po wa la ją ce! Zni ka sza -
rość i zmę cze nie oraz drob ne zmar szcz ki, a skóra odzy sku je ję -
dr ność i mło dzień czy blask.


