




• Ameliorează incontinenta urinara

• Îmbunătățește viața sexuala

• Modelează vulva cu îmbunătățirea aspectului estetic

• Diminua efectele menopauzei asupra organelor genitale

Dacă sunteți îngrijorată de pierderea 

tonusului muscular vaginal sau atrofierea 

mucoasei vaginale vă informăm că 

injectarea PRP este o procedura sigură și 

cu efect evident la orice vârstă.



• Atrofia genitala postmenopauza

• Uscăciunea vaginala

• Prolapsul genital incipient

• Pierderea de urina la efort

• Disfuncția sexuala feminina prin scăderea excitației genitale

• Scăderea libidoului

• Infecții vaginale recurente



Injectarea PRP la nivelul mucoasei vaginale și 

vulvare crește vascularizația și debitul de sânge la 

acest nivel, producția de noi fibre de colagen și 

refacerea fibrelor nervoase degradate. 

Efecte:

✓ Creșterea elasticității vaginale

✓ Creșterea lubrifierii vaginale

✓ Creșterea mecanismelor locale de 

apărare naturala antiinfecțioasa



• Incontinență urinară reprezintă o problemă serioasă 

(20% din femei) de sănătate și calitate a vieții femeilor.

• Este neplăcut să nu poți efectua activități fizice, să râzi 

și să fi activă din cauza pierderilor de urină.

• Să nu uităm costurile importante prin consumul 

materialelor intime.

Incontinență urinară de efort are drept cauză 

principală slăbirea ligamentelor ce fixează 

uretra la țesutul osos pubian. 

• Nașterile dificile

• Tusea și constipația cronică

• Menopauza 

• Eforturile fizice intense

Factori favorizanți



• Formele moderate și severe de 

incontinență urinară de efort beneficiază 

de tratament chirurgical

• Pacientele cu incontinență urinară ușoară 

ar putea să nu accepte tratamentul 

chirurgical activ datorită riscurilor 

acestora. 

• Este posibil ca ligamentul pubo-uretral 

slăbit să devină puternic și sfincterul 

uretral deficient să-și recapete inervația și 

vascularizația prin injecții repetate de PRP.



Studiile bazate pe injectarea de PRP 

în tratamentul IUE forma clinică 

ușoară sau care este refractară la 

tratamentul medical disponibil în 

prezent și recidivată după terapia 

chirurgicală anterioară confirm

îmbunătățirea continenței urinare 

și calitatea vieții pacientelor.



• Rejuvenarea vaginală indusă de injectările cu PRP 

este o soluție cu riscuri minore în îmbunătățirea 

aspectului și funcției vaginului

• Combinarea PRP cu acid hialuronic induce un 

răspuns mai intens și mai de durată în apariția și 

dezvoltarea colagenului natural în zona tratată



• Afectarea tonusului muscular vaginal după nașteri

• Cicatrici perineale dureroase după naștere

• Durere la nivelul vulvei în timpul contactului 

sexual, mers pe bicicletă sau alte activități fizice

• Laxitatea excesivă a vulvei și vaginului

• Diminuarea excitării genitale

• Uscăciunea vulvei și vaginului

Rezultatele acestei 

terapii sunt foarte 

bune, majoritatea 

femeilor menționează 

o creștere 

semnificativă a 

calității vieții.



• Terapia O/G-shot constă în injectarea cu PRP în zonele de 

excitație situate la nivelul clitorisului și punctului G de pe 

mucoasa vaginală anterioară

• Din ce în ce mai multe femei din întreagă lume apelează 

la acest tip de tratament, cu rezultate bune

• Procedurile pe bază de injectare vaginală, în punctele de 

sensibilitate maximă, cu amestec de PRP și acid hialuronic

au rezultate remarcabile în augmentarea orgasmului.



• Multe femei după nașteri vaginale simt senzația de 

vagin larg. În timpul nașterii, musculatura vaginală 

suferă un fenomen intens de întindere care ulterior 

nu revine la dimensiunile inițiale. După mai multe 

nașteri sau naștere cu făt foarte mare, musculatura 

perineală și vaginală este afectată, cu refacere 

incompletă și deficitară. 

• Exercițiile fizice de reeducare a musculaturii pelvine

nu reușesc întotdeauna refacerea tonusului și a 

contractilității în parametrii optimi.

• Dacă sunteți îngrijorată de pierderea tonusului 

muscular vaginal și de senzația de lărgire a vaginului 

trebuie să știți că tratamentul vaginal prin injectări 

cu PRP este eficient și sigur la orice vârstă!



• Combinația de PRP cu acid hialuronic diminua 

semnificativ senzația de vagin larg.

• În cazurile în care musculatura vaginală și 

perineala este sever afectată, terapia vaginală 

cu PRP pregătește și augmentează terapia 

chirurgicală de specialitate.

Rezultatele acestei 

terapii sunt foarte 

bune, majoritatea 

femeilor menționează 

o creștere 

semnificativă a 

calității vieții.



• Intervențiile chirurgicale în patologia 

ginecologică vaginală pot induce formarea 

de cicatrici dureroase și cu vindecare lentă.

• Injectarea de PRP la acest nivel accelerează 

procesele locale de vindecare și revenirea 

țesuturilor la proprietățile adecvate.

• PRP este recomandat și preoperator în 

intervențiile chirurgicale vaginale deoarece 

accelerează recuperarea țesuturilor după 

intervenție



Ectopia cervicală sau ectropia cervicală este întâlnită 

atunci când celulele glandulare care tapetează 

interiorul canalului cervical se răspândesc pe 

suprafața exterioară a colului uterin. 

✓ Ectopia cervicală poate provoca o leucoree (secreție 

vaginală) abundență, supărătoare în perioada de ovulație  

și sângerare în timpul sau după actul sexual.

✓ Avantajele tratamentului cu PRP sunt timpul de vindecare 

tisular mai scurt și efecte adverse mai ușoare decât 

tratamentul ablativ prin cauterizare electrică sau laser.



• Distrofia vulvara

• Lichenul scleros vulvar

• Infecțiile vaginale recurente

• Formele ușoare de prolaps genital

• Fistulele vezico-vaginale



• În cadrul clinicii noastre terapia PRP este 

implementată din 2010 în compartimentul de 

dermato-cosmetologie cu rezultate foarte bune. 

• Acest tip de terapie axat pe afecțiunile 

ginecologice este disponibil în clinică. 

• Contactați personalul clinicii pentru informații 

de specialitate.

• Nu așteptați, rezervați-vă acum consultația!




