Labioplasti
Prosedür bilgisi
Vajinal açıklık labia majora (dış dudak) ve labia minora (iç dudak) ile çevrilidir. Bazı kişilerde labia
minorada zaman içinde bazı değişiklikler gözlemlenebilir. Özellikle pigmentasyon sorunu, aşırı cilt
sarkması gibi karşımıza çıkar. Tüm bu olası problemler estetik açıdan kadında kaygı oluşturabileceği
gibi sağlık açısından da bazı sorunları beraberinde getirir. İç çamaşırına sürtünerek oluşan tahriş ve
labia minoranın uzunluğu sebebiyle cinsel ilişkide yaşanan ağrılar, sık sık tekrarlayan mantar sorunu,
labiaplasti operasyonunun düşünülmesine vesile olur. Bu operasyonla olması gereken ölçülere
getirilen labiaminora bölgesi, kadında hem özgüven tazeler, hem de olası sağlık sorunlarından
kurtulmasını sağlar.
Doctor B bölgedeki fazlalık dokunun çıkarılmasında RF-radyofrekans cihazı kullanmaktadır.
Radyofrekansla yapılan uygulamada iç dudaklara çok daha iyi ve kolay şekilde şekil verilir, bölgenin
anatomik yapısından ötürü mevcut sorun daha iyi düzeltilir. Labioplasti cerrahisinde sıklıkla başvurulan
lazer ve elektrokotere nazaran daha az kanama ve tahribat yarattığı için Doctor B deneyimleri
doğrultusunda Labioplasti uygulamasında radyo frekans teknolojisi kullanmaktadır.

Labiaplasti İçin İdeal Adaylar
Labiaplasti operasyonu için ideal aday, aşırı labia minoraya sahip, 18 yaşından büyük ve gerçekçi
beklentileri olan kadınlardır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir yara izi olacak mı?
Labia minoranın her iki kanadındaki fazlalık deri çıkarılır. Operasyon sırasında yaptığımız kesi
bölgenin özel yapısından dolayı bir süre sonra tamamen kaybolur. Bu süreç ortalama bir yıl kadar
sürer.
Ameliyat sonrası dikişlerin alınması gerekecek mi?
Kullandığımız dikişler kendiliğinden erir. Alınması gerekmez.
Ne zaman işe dönebilirim?
Yaptığınız işe göre değişir, normalde 2-3 gün içerisinde işe dönebilirsiniz.
Ne kadar süre önce egzersiz yapabilirim?
Yorucu bir aktivite yapmayın, ilk 1 ay özellikle yavaş tempolu yürüyüşler öneriyoruz.
Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?
Doctor B aksini söylemediği sürece 4-6 hafta cinsel ilişkide bulunmayın. Tamamen iyileşmeyi
beklemeniz iyi olacaktır.
Ne zaman duş alabilirim?
Aksi belirtilmedikçe, ameliyattan 2 gün sonra duş alabilirsiniz.

Ne zaman araba kullanabilirim?
Kendinizi iyi hissettiğinizde araba kullanabilirsiniz.
Ne zaman hamile kalabilirim?
Bu ameliyat hamile kalmayı etkileyecek bir operasyon değildir. Planladığınız zaman gebe kalabilirsiniz.
Operasyon ne kadar sürüyor?
Bu hastadan hastaya değişir. Ancak, işlemin tamamlanması normal olarak 1 saat sürer.

