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Polega na zmniejszeniu
warg sromowych.

Ich przerost to nie tylko
kwestie estetyczne, ale
przede wszystkim
zdrowotne.

Podczas labioplastyki
wycinany jest nadmiar
skóry i zakładane są
szwy. 

Wiedza 
w pigułce
LABIOPLASTYKA 
TO ZABIEG
CHIRURGICZNY.



Ważne
informacje

ZNIECZULENIE

Miejscowe.

LOKTAL

Zabieg wykonywany
jest naszym
urządzeniem Loktal.
W przypadku cięcia
rany goją się lepiej, 
a pacjentka szybciej
powraca do swoich
aktywności.

ILE DNI WOLNEGO

Rekomendujemy
wzięcie tygodniowego
urlopu po zabiegu.



Pamiętaj o tym!
zalecenia przed zabiegiem

Przed zabiegiem
wykonaj badania:
morfologia ogólna,
cukier, HIV,
przeciwciała anty HCV,
układ krzepnięcia,
cytologia.

Na kilka dni przed
zabiegiem odstaw leki
zaburzające
krzepliwość krwi, takie
jak paracetamol. 

Unikaj alkoholu na
kilka dni przed
zabiegiem. 



Zabieg poprzedza
konsultacja z lekarzem 
i wykluczenie
przeciwwskazań, takich
jak ciąża, karmienie piersią,
choroby nowotworowe,
zażywanie leków
przeciwzakrzepowych.



Zalecenia
po zabiegu

ŚRODKI
PRZECIWBÓLOWE

Po ustąpieniu
działania środka
przeciwbólowego
może pojawić się
umiarkowany lub
silniejszy ból.
Wskazane jest wtedy
przyjęcie skutecznego
(wg własnego
doświadczenia)
środka
przeciwbólowego.
UWAGA: 
z wyłączeniem
pochodnych kwasu
salicylowego, takich
jak Aspiryna 
czy Polopiryna.



Zalecenia
po zabiegu

LEKI

Jeśli są zalecone przez
lekarza: Gynalgin na
przemian z Mucovagin
lub Cicatridineco
wieczór przez 10 dni. 

U kobiet
okołomenopauzalnych
dodatkowo 2 razy 
w ciągu dnia Oekolp
Fortelub Vagifem. 

Do przemywania
krocza i dezynfekcji
Tantum Rosa.



Zalecenia
po zabiegu

AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA

Należy ją ograniczyć
przez ok. 7-30 dni. 
Nie korzystaj 
z sauny oraz basenów.

HIGIENA

Przez kilka dni po
zabiegu nie stosuj
mydła, spirytusu,
środków myjących na
bazie alkoholu. Nie
wykonuj irygacji, nie
wycieraj miejsc
intymnych gąbką ani
ręcznikiem, delikatnie
je osuszaj. Nie korzystaj 
z wanny.



Zalecenia
po zabiegu

AKTYWNOŚĆ
SEKSUALNA

Bezpośrednio po
zabiegu ogranicz
aktywność seksualną.
Rana musi się dobrze
zagoić. 

Powrót do aktywności
seksualnej może
powodować na
początku dyskomfort
i ból, wskazana jest
szczególna ostrożność.

KONTROLA

Tydzień po zabiegu
należy się zgłosić do
lekarza, aby ściągnąć
szwy i sprawdzić, czy
wszystko dobrze się
goi.



!
PAMIĘTAJ,  ŻE
LABIOPLASTYKA 
JEST ZABIEGIEM
CHIRURGICZNYM.
PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ
LEKARZA, 
A JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK
WĄTPLIWOŚCI -  PYTAJ. 

Pacjenka musi
zrozumieć znaczenie
zaleceń przed i
pozabiegowych oraz
mieć świadomość, że
ich nieprzestrzeganie
może zwiększyć
prawdopodobieństwo
wystąpienia powikłań.



Kiedy zgłosić
się do lekarza?

POWIKŁANIA

Możliwe powikłania ogólne obejmują:
krwawienie, opuchliznę, dyskomfort lub
ból o średnim natężeniu, nieprawidłowy
przebieg procesu gojenia, zrosty. 

Infekcje wirusowe i bakteryjne mogą
wystąpić jako potencjalny efekt uboczny
w przypadku nieprzestrzegania
odpowiednich zaleceń klinicznych; zależą
one od typu zabiegu chirurgicznego.

Przejściowe zaczerwienienie 
i łagodne„oparzenia słoneczne”, skurcze,
zwiększona wydzielina z pochwy, mogące
trwać od kilku godzin do 3-7 dni.



RÓŻNICA
MIĘDZY

LOKTALEM 
A LASEREM CO2
KRÓTSZY ZABIEG

Loktal pozwala na
skrócenie czasu

zabiegu, dzięki użyciu
skalpela

radiochirurgicznego.

NIEWIELKA BLIZNA

Loktal nie uszkadza
termicznie sąsiednich

tkanek. Cięcie jest
płynne, nie szarpie
skóry. Dzięki temu

można ją ładnie zszyć 
i nadać jej naturalny

kształt.
MNIEJSZE RYZYKO

POWIKŁAŃ

Zastosowanie wysokiej
częstotliwości

zapewnia doskonałą
jakość cięcia przy

minimalnym
krwawieniu i redukcji
blizn przerostowych. 

W RĘKACH
FACHOWCA

Loktal to urządzenie
medyczne. Pracują na
nim tylko odpowienio
przeszkoleni lekarze.



O URZĄDZENIU
Loktal to urządzenie medyczne,
obejmujące ok. 77 wskazań zabiegowych,
w tym blefaroplastykę.

Pozwala na uzyskanie precyzyjnego cięcia
oraz koagulacji tkanek (hamowanie
krwawienia) delikatną 
i bezurazową metodą. 

Jego skalpel wysokiej częstotliwości
wykorzystuje sinusoidalną technologię
energii elektromagnetycznej 
o częstotliwości roboczej 4 MHz,
wytwarzając waporyzację skóry 
w sposób zbliżony do technologii
laserowej CO², która działa na podobnych
podstawach biofizycznych.




