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• Tο πρόβλημα

• Υπάρχουσες θεραπείες

• Βαθμός ικανοποίησης από τις υπάρχουσες θεραπείες

• Το ερώτημα

• Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Desirial

• Πριν και μετά την θεραπεία

AGENDA



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1 στις 6 Γυναίκες υποφέρει από ξηρότητα στην περιοχή του αιδοίου. Το πρόβλημα αυτό έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινής ζωής και στην ποιότητα της σεξουαλικής ζωής.

 Η αιδοιοκολπική ατροφία (ξηρότητα) μπορεί να επηρεάσει την γυναίκα σε οποιαδήποτε περίοδο της ηλικίας της, είτε οφείλεται σε 
φαρμακευτική αγωγή (ισοτρετινοίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά κτλ) είτε συνδέεται με την εμμηνόπαυση ιδιαίτερα όταν 
απουσιάζει ορμονική θεραπεία.

 Κατά την εμμηνόπαυση παρατηρείται μειωμένη έκκριση οιστρογόνων, η οποία επηρεάζει τους ινοβλάστες, προκαλώντας 
προοδευτική ξηρότητα-ατροφία.

 Η κολπική περιοχή γίνεται ξηρή, αφυδατωμένη, με συμπτώματα κνησμού, το επιθήλιο γίνεται λεπτότερο, τα αδενοκύτταρα 
ατροφούν και υπολειτουργούν.

 Το δέρμα στην περιοχή χάνει την ελαστικότητα, το κολλαγόνο και οι ίνες ελαστίνης αποδομούνται και μειώνονται σε αριθμό.

 Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ξηρότητας, κνησμού, μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων που οδηγούν σε Αιδοιοκολπική 
Ατροφία (VulvoVaginal Atrophy) και Λιποατροφία των Μεγάλων Εξωτερικών Χειλέων (Labia Majora LipoAtrophy) 



ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Συστηματική Αγωγή : επιθέματα, από του στόματος αγωγή

 Τοπική Αγωγή : κρέμες τοπικής εφαρμογής 

ΜΗ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 Κολπικά ενυδατικά gel

 Κολπικά λιπαντικά gel



ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΚΟΛΠΙΚΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ GEL

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 42% 32%

ΣΧΟΛΙΑ Μη επαναφορά του κόλπου στο φυσιολογικό Μη επαναφορά του κόλπου στο φυσιολογικό

Έλλειψη πλήρους ανακούφισης από τα συμπτώματα Έλλειψη πλήρους ανακούφισης από τα συμπτώματα

Συνολικό οικονομικό κόστος Συνολικό οικονομικό κόστος

Ανησυχία για μακροχρόνια ασφάλεια Έλλειψη σεξουαλικού αυθορμητισμού

Ανησυχία περί εμφάνισης καρκίνου μαστού Μη βολική θεραπεία - Ακαταστασία

Ανησυχία με την δοσολογία των ορμονών



Υπάρχει μια σύγχρονη, καινοτόμα προσέγγιση στο πρόβλημα της 
Αιδοιοκολπικής Ατροφίας και Λιποατροφίας της Labia Majora χωρίς να 

εμφανίζει τις παραπάνω ελλείψεις και μειονεκτήματα ? 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ



Τα εργαστήρια της εταιρίας Laboratoires VIVACY στην Γαλλία ύστερα από πολλά χρόνια έρευνας, μελέτης και 
εξειδίκευσης στην παραγωγή ενέσιμου εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέως για την περιοχή του προσώπου 
δημιούργησαν το μοναδικό παγκοσμίως  εγκεκριμένο ενέσιμο εμφύτευμα υαλουρονικού οξέως για την γυναικεία 
γενετήσια περιοχή του αιδοίου και του κόλπου.

Αυτό είναι το Desirial και εφαρμόζεται με την τεχνική των πολύ επιφανειακών μικρονυγμών ως μεσοθεραπεία
προσφέροντας λύση για 6-9 μήνες στο πρόβλημα της ξηρότητας, κνησμών της αιδοιοκολπικής ατροφίας σε μία μόνο 
συνεδρία.

Η υψηλή τεχνογνωσία την εργαστηρίων Laboratoires VIVACY έγκειται στην πατενταρισμένη διαδικασία 
διασταύρωσης και παραγωγής (IPN LIKE TECHNOLOGY) του υαλουρονικού οξέως που δίνει στα σκευάσματα 
Desirial και Desirial plus μοναδικά χαρακτηριστικά.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ



ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ DESIRIAL

 Η πλέον σύγχρονη, καινοτόμα, άκρως αποτελεσματική προσέγγιση χωρίς την εμφάνιση των ελλείψεων και δυσκολιών των μέχρι 
τώρα θεραπειών  

 Η ενέσιμη εφαρμογή υαλουρονικού οξέως βελτιώνει εξαιρετικά την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και την ενυδάτωση στην 
αιδοιοκολπική περιοχή

 Το μόνο εγκεκριμένο ενέσιμο εμφύτευμα υαλουρονικού οξέως για την περιοχή του αιδοίου και του κόλπου.

 Μοναδική συμβατότητα με το ΡΗ και την δομή του ιστού του δέρματος της περιοχής

 Μη εμφάνιση περιπτώσεων μετακίνησης του υλικού σε άλλες γειτονικές περιοχές του σημείου εφαρμογής

 Εφαρμογή χωρίς παρενέργειες

 Μια συνεδρία

 Άμεσο αποτέλεσμα - Μεγάλη διάρκεια αποτελέσματος (6-9 μήνες) 



ΠΡΙΝ / ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
 DESIRIAL: Κολπική αναισθητική κρέμα
 DESIRIAL PLUS: Ενέσιμη αναισθησία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
 Αποφυγή σεξουαλικής επαφής 3-4 ημέρες
 Αποφυγή έντονης γυμναστικής δραστηριότητας (ποδηλασία κτλ.) 3-4 ημέρες
 Αποφυγή σάουνας, επαφής με ζεστό νερό, χαμάμ, τζακούζι 3-4 ημέρες
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