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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΠΟΥ

ΛΛΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ HΙFU
Η ηιο σýγχρονη μη εηεμβατικÞ μÝθοδοò για την αντιμετþπιση
χολÜρωσηò Þ ξηρüτηταò του κüληου κοθþò και τηò μικροý
βσθμοý ακρÜτειαò οýρων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ο Οι ΕστιοομÝνοι ΥηÝρηχοι ΥψηλÞò ¸ντασηò {HlFU), Ýχουν την ιδιüτητο νο εστιüζουν
νο «κοτευθýνουν» την ενÝργειü τουò μüνο οε Ýνο σημεßο, το οηοßο ονομüζετοι οημεßο
εστßασηò.
. Στο σημεßο εστßοσηò ουξüνετοι η θερμοκροσßα, χωρßò üμωò να πορατηρεßται ανüλογη
οýξηοη τηò θερμοκροσßοò και οτουò παρακεßμενουò του σημεßου εοτßοσηò ιοτοýò.
. Στα οημεßο εστßασηò ηροκαλεßται γιο περßπου Ο, º δευτερüλεπτα οýξηση τηò
θερμοκρασßαò στουò ü5οC.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;
. Η αýξηοη ουτÞ τηò θερμοκροοßαò «ενεργοποßεß» τα κýττορα, που ηαρüγουν
κολλαγüνο, ¸τσι ουξüνετοι η ποσüτητο κολλαγüνου οτουò ιοτοýò του κüλπου,
. Η αýξηοη τηò πορογωγÞò κολλαγüνου οδηγεß αε βελτßωση τηò ελσστικüτητσò
του κüληου
. οε οýξηοη τηò οιμüτωσηò του βλεννογüνου, η οποßο οδηγεß σε βελτßωοη τηò
λßηονσÞò του και αντιμετþηιση τηò κολπικÞò ξηρüτητσò. ΕπιηροσθÝτωò, οι ιοτοß του κüληου βελτιþνουν τη στÞριξη, που παρÝχουν οτην
ουροδüχο κýοτη κοι οτην ουρÞθρο κοι αγτrμετωπßζετσι η Þπισ σκρÜτεια των οýρων,

η οποßο εμφονßζετοι εßτε κοντü οτην εμμηνüπαυοη, εßτε μετü τον τοκετü.

ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕ^ΗΘΟΥΝ;
r Γυναßκεò üνω των 3Ο
. Οι γυναßκεò μετü τον τοκετü

{πρÝπει να Ýχουν ηερüσει τουλÜχιοτον ü μÞνεò οπü τον τοκετü)
. Οι γυνοßκεò στην κλιμοκτÞριο
ο Γυνοßκεò στην εμμηνüπουση

ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;
. Η üλη διοδ κοοßα δ αρκεß 2Ο με 3Ο λεητü

ΠΟΝΑΕΙ;
ι Οι περισσüτερεò γυναßκεò περιγρüφουν Ýνα Þπιο τοßμπημα (σον «γαργüλημο»),

το οποßο üμωò δεν εßνοι επþδυνο. Κοθüτι, üμ.ò η οßσθηση τηò ενüχληοηò εßνοι
υποκειμενικÞ, εßγοι δυνοτüν ο εκτελþν την επÝμβοοη ιατρüò να επÝμβει οτη λειτουργßο
του μηχονÞμοτοò οε προγμοτικü χρüνο, προκειμÝνου να μειωθεß η ενüχληοη ουτÞ.
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η θεροηεßα προγματοηο!εßτοι αε
συνεργασßο με τον γυνοικολüγο

μοιευτÞρσ κ. ΜÜρκο ΘÜνο
(wvnτw,m-thanos. com/

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ HIFU;
ι ΣυνÞθωò, δεν χρειüζετοι κομßο προετοιμοοßο, ορκεß νο Ýχει γßνει πρüσφατα

μιο γυνσικολογικÞ εξÝτσση με Tesl ΠσησνικολÜου.

Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ HIFU ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ;
. Η γονιμüτητο δεν επηρεÜζεται οπü την κολπικÞ θεροηεßο HlFU

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ -ΞΕΚrΝΗΣΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ HIFU;
ι ΣυνÞθωò η συμπτωμοτολογßα ορχßζει νο οποσχολεß τη γυνοßκο μετü τη συμπλÞρωση
των 3Ο ετþν.
ο Σε κüθε περßπτωοη κολüν εßνοι η θεροηεßα με κοληικü ΗΙFυ να ξεκινÞοει πριν

η συμπτωματολογßα (ξηρüτητο, πüνοò οτην εποφÞ, ακρüτειο) επιδεινωθεß.
ο ¼σο πιο περιοριομÝνηò Ýντοσηò εßνοι η συμπτωμοτολογßα, τüσο μεγολýτερη
διüρκειο Ýχει το οηοτÝλεομο,

Η Κο^ΠικΗ ΘΕΡΑΠΕιΑ ΗιFυ ΑΝτΕΝΔΕrΚΝττΑι ΣτιΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡιΠΤΩΣΕΙΣ:
ο ¸ντοντ] ατροφßα οτον κüλπο (ουμβαßνει οε γυνοßκεò μεγαλýτερηò ηλικßαò -
συνιστüτοι να προηγηθεß τοπικÞ θεροπεßα με κρÝμα οιστρογüνου)
r ¸ντονι φλεγμονÞ στον κüλπο Þ στον τρüχηλο (συνιοτüται νο ηροηγηθεß
οντιμετþπισÞ τηò)
ι Αν φÝρετε καρδιακü βημοτοδüτη Þ πορüμοιεò ηλεκτρονικÝò ουσκευÝò
. Αν λαμβüνετε θεροπεßο γιο την ακμÞ (δισκßα lsotretinoin}
ι Σε περßπτωση, που εßοτε υπü θεροπεßα γιο κορκßνο
ο Αν πüσχετε οπü: κορδιακÞ νüοο, αηü διοβÞτη Þ θυρεοειδοπüθειο που δεν
Ýχουν εηαρκþò ρυθμιοτεß {συνιστüτοι πρþτο νο λüβετε την οηοραßτητη θεροπεßα)
ι Αν στον κüλπο υπüρχουν τροýμοτο, το οποßο δεν Ýχουν ακüμα επουλωθεß.
ι Αν εßστε Ýγκυοò
. ¸γχυση υολουρονικοý οξÝοò στα χεßλη του αιδοßου.



ΜΕτΑ τΗΝ Κο^ΠιΚΗ ΘΕΡΑΠΕιΑ ΜΕ ΗιFυ,
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
. Το σημοντικü ηλεονÝκτημο τηò κολπικÞò θεροπεßαò ΗΙFυ,

εßνοι ηωò εκτüò απü την αποτελεσματικüτητü τηò, δεν εßνοι
επþδυνη κοι δεν απαιτεß τη λÞψη ιδιοßτερων μÝτρων μετü.
. ΛΛερικÝò ΦορÝò ενδÝχεται να οιοθανθεßτε τον κüληο οοò
λßγο «οιδηματþδη» 6μ6g.ò μετü τη θεραπεßο. Αυτü üμωò
εßναι Ýνο σýμπτωμα, που υποχωρεß εντüò 4 με 5 ωρþν.
r Εηßοηò, ουνιοτÜται νο αηοφεýγετε τη σεξουαλικÞ εποφÞ

γιο 3 με 5 ημÝρεò και την Ýντονη üοÝηση για 1 με 2 ημÝρεò

μετü τη θεραηεßο.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;
r Το οποτελÝσματο εßνοι üμεοα.
τ ¸τσι üμεοα θο δεßτε οýξηση τηò λßηονοηò του κüληου,

βελτßωση τηò ελαστικüτητüò του, ενþ η εμπειρßα οοò οπü

τη σεξουολικÞ επαφÞ θα βελτιωθεß οημαντικü.

' Η παρογωγÞ üμωò κολλογüνου ουνεχßζετοι. ¸τσι το

βÝλτιοτο οηοτÝλεσμο εμφανßζεται μετü απü 2 γε 3 μÞνεò.
{Εδþ θα ηρÝπει νο τονßσουμε, πωò ο βοθμüò επιτυχßαò τηò

αντιμετþπισηò τηò οκρüτειοò εξαρτüτοι αηü αυτüν καθουτþν

το βαθμü τηò ακρüτειοò} .

. Η κολπικÞ θεραπεßα ΗΙFυ περιορßζει την Þηια οκρüτειο.
Βορýτερεò περιητþσειò οντιμετωηßζονται μüνον χειρουργικü.

ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕ^ΕΣΜΑ;
ι ΛΛε τιò ουσκευÝò ΗΙFυ εηιτυγχüνουμε οýξηση τηò

ηαρογωγÞò κολλαγüνου, ολλü η φυσιολογικÞ κοτοστροφÞ

του οπü τον οργανισμü συνεχßζετοι,
ο Η τοχýτητο κοταοτροφÞò του κολλογüνου εξορτüται οπü

τη ηλικßο οαò κα| τον τρüηο ζωÞò οοò. Τα αποτελÝοματο
διορκοýν λιγüτερο, üσο πιο ηροχωρημÝνη εßνοι η ηλικßα
σαò και ον κοπνßζετε.
ι Σε γενικÝò γρqμμÝò το αηοτÝλεσμο διορκεß γιο º με 2

χρüνι ο.
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