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A3 Good Mood DIANA

Nowa moda – operacje 
miejsc intymnych

R E K L A M A

Nikogo nie dziwi już fakt, że coraz 
więcej osób operacyjnie popra-
wia sobie twarz, bądź modeluje 
całą sylwetkę. Korekta nosa, bro-
dy, piersi, a nawet implanty po-
śladków są w dzisiejszych cza-
sach codziennością. Od pewnego 
czasu panuje nowa moda - opera-
cje miejsc intymnych.

Coraz więcej kobiet jest w 
stanie zapłacić dużą 
sumę pieniędzy, by popra-

wić wygląd swoich genitaliów. 
Do dwóch najpopularniejszych 
zabiegów tego typu można zali-
czyć labioplastykę oraz wagino-
plastykę. Labioplastyce poddają 

się kobiety, którym przerost 
warg sromowych mniejszych 
sprawia ból lub przeszkadza 
estetycznie w sytuacjach in-
tymnych. Waginoplastyka, czyli 
korekta pochwy, polegająca na 
zacieśnieniu mięśni w tym ob-
szarze jest zabiegiem, który 
wykonywany jest często po 
porodzie, ale coraz więcej kobiet 
decyduje się na niego po to, by 
zwiększyć doznania podczas 
seksu. Umiejętności chirurgów 
oraz rozwój technologii pozwala 
na bezpieczne przeprowadzenie 
zabiegów, dlatego operacje ge-
nitaliów cieszą się coraz więk-
szą popularnością. •

Współczesne metody
modelowania sylwetki
W OBECNYCH CZASACH SYLWETKA I WYGLĄD CZŁOWIEKA SĄ NIEZWYKLE PRZYDATNE DO OSIĄGNIĘCIA SUK-
CESU W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM. WŚRÓD ZABIEGÓW CHIRURGII PLASTYCZNEJ I ESTETYCZNEJ 
NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANYM ZABIEGIEM JEST LIPOSUKCJA. LIPOSUKCJA TO ZABIEG, KTÓRY W SPOSÓB NAJ-
BARDZIEJ SKUTECZNY I NIEODWRACALNY POZWALA NA POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH, CZY NIEPOŻĄDANYCH NA-
GROMADZEŃ TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

Zabieg nie służy odchudza-
niu, a modelowaniu syl-
wetki czyli likwidacji de-

pozytów tłuszczu. Depozyty te 
występują typowo w następują-
cych miejscach: brzuch, talia, 
wewnętrzna i zewnętrzna strona 
ud, wewnętrzna część kolan, 
broda i ginekomastia tłuszczowa 
u mężczyzn. W naszej Klinice 
możemy zaproponować 8 rodza-
jów zabiegów liposukcji indywi-
dualnie ukierunkowywanych do 
potrzeb pacjentów.
Klasyczna liposukcja. Kaniule 
wprowadza się do tkanki tłusz-
czowej, podłącza się do specjal-
nego aparatu wytwarzającego 
ujemne ciśnienie, co pozwala na 
odessanie uszkodzonej tkanki 
tłuszczowej. Liposukcja wibra-
cyjna wymaga urządzenia po-
wodującego ruch kaniuli przód-
tył, co ułatwia uwalnianie ko-
mórek tłuszczowych z otaczają-

cych tkanek, pozwalając na ła-
twiejsze ich odsysanie. Lipo-
sukcja laserowa w pierwszej 
fazie zabiegu do tkanki tłuszczo-
wej wprowadzana jest kaniula 
ze światłowodem lasera. Na-
stępnie rozpuszczony przez laser 
tłuszcz jest odessany. Dodatko-
wą korzyścią tej metody jest 
napięcie skóry przez podgrzanie 
jej przez laser, co jest bardzo 
korzystne szczególnie dla pa-
cjentów ze zmniejszoną ela-
stycznością skóry lub jej nad-
miarem. Body Jet tzw. liposuk-
cja wspomagana strumieniem 
wodnym.Podczas tej liposukcji, 
kaniulą podawany jest pod ci-
śnieniem specjalny roztwór, 
który uwalnia komórki tłuszczo-
we. Substancja ta jednocześnie 
znieczula operowany obszar oraz 
zwęża naczynia krwionośne, 
minimalizując krwawienie. Tą 
sama kaniulą jest odsysana 

wraz z niepożądanymi komórka-
mi tłuszczowymi.
Zabieg za pomocą metody WAL 
umożliwia przeszczepienie ode-
ssanej tkanki tłuszczowej w 
inne miejsce, np. w piersi.
Vibrolipo - liposukcja rotacyj-
na. Kaniula wibracyjna wyko-
nuje ruchy w trzech płaszczy-
znach i emituje infradźwięki, co 
powoduje uwolnienie tłuszczu z 
otaczających struktur włókni-
sto-naczyniowo-nerwowych. 
Metoda bardzo efektywna i 
małoinwazyjna. VASER Lipo® 
– jest to liposukcja ultradźwię-
kowa, która umożliwia efektyw-
ne usuwanie niechcianego 
tłuszczu z obszarów ciała. Każ-
dy ma specyfi czne obszary na 
swoim ciele, które są bardziej 
narażone na gromadzenie się 
tłuszczu, nawet przy stosowa-
niu rygorystycznej diety i ćwi-
czeń. Dzięki,VASER Lipo® mo-
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żesz mieć teraz ciało, o którym 
zawsze marzyłeś przy krótkim 
czasie rekonwalescencji. 

Chirurgia plastyczna 
cieszy się w dzisiej-
szych czasach du-
żym zainteresowa-
niem. Wiele osób 
zapomina jednak, 
że wpływ na efekt 
zabiegu, jakiemu za-
mierzają się poddać, ma 
przede wszystkim doświadczenie 
oraz profesjonalizm lekarzy, któ-
rzy ten zabieg mają wykonać.

Jeśli głównym kryterium w wy-
borze chirurga plastycznego jest 
niska cena, a nie nasze bezpie-
czeństwo, możemy ryzykować 
zbyt wiele. Planując operację 
plastyczną powinniśmy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na to, 
czy w ośrodku, w którym zosta-

nie ona przeprowadzo-
na pracują fachowcy. 
Zabiegi tego typu 
są trwałą ingeren-
cją w nasze ciało, 
dlatego korektę 

jego niedoskonałości 
musimy powierzyć 

specjalistom, którzy – co 
znamienne – nie będą nas na-
mawiać do niepotrzebnych 
zmian w naszym wizerunku. Do 
samej rozmowy z ekspertem w 
danym ośrodku musimy się od-
powiednio przygotować, nie po-
winniśmy się obawiać pytań o 
to, w jaki sposób dany lekarz 
zamierza poprawić nasz wygląd. 
Warto także zapytać o ewentual-
ne komplikacje i sposoby radze-
nia sobie z nimi po operacji. •

Jeśli decydujemy się na opera-
cję plastyczną, powinniśmy – w 
ramach dbałości o własne bez-
pieczeństwo – pomyśleć o  nie-
zbędnych badaniach oraz przy-
gotowaniach do zabiegu.

Wybierając znieczulenie 
miejscowe, konieczne jest 
uprzednie przeprowadzenie 
szeregu badań. Do podsta-
wowych należą testy krwi, 
czyli morfologia, poziom elek-
trolitów, glukozy, oznaczenie 
grupy krwi i stan układu jej 
krzepnięcia. Niezbędna jest 
także konsultacja z aneste-
zjologiem oraz dokonanie 

profi laktycznych szczepień, 
dzięki którym unikniemy 
zakażenia wirusowym zapa-
leniem wątroby typu B. Mu-
simy także pamiętać, że 
sami musimy zadbać o siebie 
przed samą operacją. Na dwa 
tygodnie przed nią powinni-
śmy unikać leków zawierają-
cych kwas acetylosalicylowy, 
który może powodować niską 
krzepliwość krwi. Kobiety 
powinny tak zaplanować 
termin zabiegu, aby nie wy-
padł on w czasie miesiączki, 
gdyż osłabienie organizmu 
może być przyczyną proble-
mów. •

Wybór specjalisty Badania 
przed operacją  
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