ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA WARG SROMOWYCH
Na wynik każdej operacji tzn. czy operacja zakończy się sukcesem i zadowoleniem
chirurga i pacjenta, składa się technika operacyjna ale też stosowanie się do zaleceń
przed i pooperacyjnych przez pacjenta.
Przed zabiegiem:
1. Należy mięć wykonane badania laboratoryjne, nie wcześniej niż 3 tyg. przed
zabiegiem.
2. Należy zorganizować transport tam i z powrotem w dniu zabiegu, jak również
opiekę osoby dorosłej, która pozostanie z Panią przez 24 godziny po zabiegu.
3. Na 7 dni przed operacją nie wolno przyjmować preparatów zawierających kwas
acetylosalicylowy np. Polopiryny, Aspiryny, jak również nie wolno przyjmować
witaminy E.
4. Na dwa dni przed operacją ogolić krocze.
5. Termin operacji nie może wypadać w trakcie miesiączki.
W dniu zabiegu:
1. Należy wziąć kąpiel, zdjąć szkła kontaktowe.
2. Przyjąć leki pobierane stale.
3. Przyjechać punktualnie.
Po zabiegu:
1. Nie stosować salicylanów i nie pić alkoholu prze 7 dni po zabiegu.
2. Nie moczyć ran.
3. Do przemywania krocza używać preparatu Tantum Rosa, do dezynfekcji
Octeniseptu.
4. Po ustąpienia znieczulenia może się pojawić niewielki ból i uczucie ciągnięcia,
które ustąpią po przyjęciu typowego środka p/bólowego np. Paracetamolu.
5. W razie nadmiernego bólu , krwawienia lub gorączki kontakt z operatorem pod nr
602518747.
6. Należy ograniczyć aktywność ruchową, przez 7 dni nie wolno siadać, można leżeć
lub stać.
7. Gojenie przyspiesza tzw. „ wietrzenie krocza”, można w tym celu użyć suszarki z
chłodnym
nawiewem.
8. Zakaz uprawiania stosunków płciowych do momentu zagojenia ran tzn. ok. 4
tygodni.
9. Ponowne rozpoczęcie życia płciowego może powodować dyskomfort i ból,
wskazana ostrożność.
10. Przy kolejnej ciąży, poród może wymagać dodatkowego postępowania
położniczego np. nacięcia krocza.
11. Pooperacyjna kontrola może wymagać częstych wizyt w gabinecie. Jeśli mieszka
Pani daleko od Zielonej Góry, wskazane byłoby pozostanie na miejscu do czasu
pierwszej zmiany opatrunku.
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