ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΑΙΔΟΙΟΥ
Η αναγέννηση του κόλπου και του αιδοίου έρχεται να επαναφέρει τη νεότητα στην περιοχή του
αιδοίου και του κόλπου στις γυναίκες. Τώρα πλέον πραγματοποιείται με ανώδυνο, γρήγορο και
πρωτοποριακό τρόπο.

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε, όσον αφορά την αναγέννηση του κόλπου, μια συσκευή
υπερήχων εγκεκριμένη από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ οι οποία ονομάζεται HIFU (High
Intensity Focused Ultrasound). Πρόκειται για μια συσκευή υπερήχων η οποία εστιάζει την
ενέργειά τους μόνο σε ένα σημείο αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο σημείο στο
κατάλληλο βάθος, έτσι ώστε να προκληθεί η παραγωγή κολλαγόνου. Η διαδικασία κρατάει
περίπου 30 λεπτά και περιλαμβάνει την αναγέννηση του κόλπου σε δύο διαφορετικά επίπεδα,
σε βάθος 3 και 4,5 χιλιοστών. Η θεραπεία γίνεται στο ιατρείο και όπως προαναφέραμε είναι
ανώδυνη. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του HIFU έναντι του Fractional Laser το οποίο
είναι ιδιαίτερα επώδυνο.

Το αποτέλεσμα που είναι και το ζητούμενο είναι εμφανές άμεσα, γεγονός που θα ευχαριστήσει
τη γυναίκα, ενώ το μέγιστο αποτέλεσμα θα φανεί σε βάθος 2-3 μηνών.
Μεγάλη σημασία έχει και η διάρκεια του αποτελέσματος. Η αναγέννηση με HIFU διαρκεί
περίπου 18 μήνες και σε ηλικίες κάτω των 50 ετών ξεπερνά τη διετία. Αυτό είναι το δεύτερο
πλεονέκτημα έναντι του Fractional Laser του οποίου η διάρκεια δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο.
Μετά τη θεραπεία θα πρέπει να αποφευχθεί η σεξουαλική επαφή για 3 με 5 ημέρες.

Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει μια γυναίκα να κάνει HIFU
Όλες οι γυναίκες έχουν να επωφεληθούν αφού σίγουρα θα βελτιώσουν τη σεξουαλική τους
ζωή. Μεγάλη όμως διαφορά θα δουν οι γυναίκες με ξηρότητα κόλπου και πόνο στην επαφή,
μετά τον τοκετό, οι γυναίκες με συχνές κολπίτιδες καθώς και ήπια ακράτεια ούρων.
Οι γυναίκες που δεν μπορούν να επωφεληθούν είναι όσες έχουν καρδιακό βηματοδότη, όσες
είναι σε εγκυμοσύνη, εκείνες που έχουν αρύθμιστο σάκχαρο ή θυροειδή, όσες κάνουν
θεραπεία για νεοπλασία ή για ακμή, καθώς επίσης όσες έχουν κάνει έγχυση υαλουρονικού
οξέος το τελευταίο 6μηνο.

Η αναγέννηση αιδοίου δεν έχει μόνο αισθητικό αποτέλεσμα όπως λανθασμένα ακούγεται,
αλλά συγχρόνως βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας στην περιοχή γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό για την ξηρότητα του κόλπου. Γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
Συγκεκριμένα γίνεται έγχυση υαλουρονικού οξέος στο περίνεο και στα μεγάλα χείλη του
αιδοίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπειρία του ιατρού και η ποιότητα του προιόντος καθώς
κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Στο
ιατρείο μας χρησιμοποιούμε μόνο επώνυμα σκευάσματα που έχουν έγκριση για γυναικολογική
χρήση και είναι γαλλικής προέλευσης. Ο χρόνος διάρκειας της θεραπείας είναι 12 μήνες.

