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Genital estetik
cerrahisi doğru
teknikle
uygulandığında,
estetik görüntüdeki
iyileşmenin yanısıra
seksüel, hijyenik,
psikolojik ve tıbbi
yararlar 
sağlamaktadır. 

Amaliyatsız vajen daraltma, yenileme ve 
sıkılaştırma (rejuvenasyon), genital bölge 
renk açma ve beyazlatma amacıyla veya 
menopozal geçiş dönemindeki vajinal 
kuruluğun, tekrarlayan vajinal enfeksiyonların 
ve idrar kaçırmanın tedavisinde kullanılır. 
Genellikle tekrar gerektiren bir uygulamadır.

Hyalüronik Asit özellikle menopozal geçiş 
dönemindeki kadınlarda vajinal kuruluğa 
bağlı yanma, kaşıntı, batma şikayetlerinin 
tedavisinde kullanılır. Dış genital bölgede 
dolgunluk vermek, asimetrik görüntüyü veya 
iç dudak deformasyonlarını gizlemek amacıyla 
da uygulanabilir. Etkisi yaklaşık 9 aydır. 

PRP uygulamaları, genital bölgedeki renk 
koyulaşmaları ve düzgün iyileşmeyen doğum 
sonrası kesilerde uygulanmaktadır. Menopoza 
bağlı vajinal kuruluk ve ilişki sırasında ağrı 
şikayetlerinde hyalüronik asit ile kombine 
edilebilir. Lazer uygulamaları ile kombine 
edildiğinde onarıcı etki gösterir. 

Genital bölgenin işlevsel ve 
anatomik yapıları kendine 
özgüdür. Sinirlenmesi ve 

kanlanması vücudun diğer 
bölgelerinden son derece farklıdır. 

Bu nedenle genital kozmetik 
operasyon ve müdahale, bu alanda 

uzman olan hekimler tarafından 
yapılmalıdır. Hastanemizde de 
genital kozmetik operasyonlar
ve cerrahi olmayan kozmetik 

müdahaleler bu alanda
yurtiçi - yurtdışı sertifika ve eğitim 
programlarını tamamlamış, kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanı 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi olmayan genital kozmetik 
uygulamalar poliklinik şartlarında 

uygulanan işlemlerdir. Anestezi gerekmez 
ve ağrı hissedilmez. Uygulama sonrası 

sosyal hayata hemen dönülür.
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• Genital Lazer Uygulamaları

• Genital Hyalüronik Asit Uygulamaları

• Genital PRP Uygulamaları 



 Günümüzde kadınların, genital bölge 
ile ilgili fonksiyonel problemlerini ve estetik 
kaygılarını rahatlıkla dile getirdiğini, hayat 
standartlarını yükseltmek için daha cesaretli 
ve hızlı davrandıklarını görmekteyiz. Yeni 
cerrahi tekniklerin gelişmesi, cerrahi ve 
cerrahi olmayan materyal seçeneklerinin artışı 
ve çeşitli anestezi yöntemleri ile sağlanan 
konfor sayesinde genital estetik uygulamalar 
yaygınlaşmıştır.   

Genital kozmetik operasyonlar 18 yaşından 
büyük her yaş kadına, hastanın tercihine göre 
lokal anestezi veya sedasyon anestezisi ile 
uygulanabilir.  

Operasyon süresi ortalama 45 dakikadır ve ağrı 
hissedilmez. Operasyon sonrası hijyen ve bakım 
önerilerine uyulması büyük önem taşır.

İlk altı hafta cinsel ilişkiye girilmemeli, bir aylık 
süreçte deniz, havuz, sauna, hamam gibi nemli 
ortamlarda bulunulmamalıdır.

Operasyondan sonra ortalama 3 
gün içinde günlük aktivitelere ve 

iş hayatına dönülür.

• İç ve dış dudak cerrahisi 
   (Labioplasti)

• Klitoris üzeri cilt cerrahisi 
   (Klitoral Hudoplasti)

• Vajen daraltma cerrahisi 
   (Vajinoplasti)

• Vajen anüs arası bölge cerrahisi     
   (Perineoplasti)

Genital estetik müdahaleler; cerrahi 
ve cerrahi dışı uygulamalar olarak iki 
ayrı gruba ayrılır. Genital bölge ile 
ilgili en sık yapılan estetik cerrahi 
uygulamaları şöyle sıralayabiliriz;
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Genital 
kozmetikte başarı, 

uzman hekim
bilgisi ve uygun

teknikten 
geçer.


