
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΥΛΟΥΤΕΡΗ

ΑΙΜΟΡΟΪ∆ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER
LHP (LASERHEMORROIDOPLASTY)

Η αιµορροΐδική νόσος είναι µια πολύ συχνή πάθηση, η οποία παρουσιάζεται σε ποσοστό περισσότερο από 50% και στα δύο 
φύλα, κυρίως σε άτοµα άνω των 50 ετών. Περίπου το 80% του πληθυσµού θα υποφέρει από αυτή τη νόσο έστω και µια φορά, 
σε κάποιο στάδιο της ζωής του.

Οι αιµορροΐδες δρουν φυσιολογικά σαν µαξιλαράκι και χρησιµεύουν στην οµαλή σύγκλειση του πρωκτού. Με την πάροδο 
του χρόνου, µεγαλώνουν και ανάλογα µε το στάδιο προσπίπτουν από τον πρωκτό. Υπάρχουν 4 στάδια στις αιµορροΐδική νόσο:
1ου βαθµού (στάδιο Ι): Χωρίς πρόπτωση. Μόνο εξέχοντα αιµοφόρα αγγεία.
2ου Βαθµού (στάδιο ΙΙ): Πρόπτωση, αλλά άµεση ανάταξη τους.
3ου βαθµού (στάδιο ΙΙΙ): Πρόπτωση  που απαιτεί ανάταξη µε το δάχτυλο.
4ου βαθµού (στάδιο IV): Πρόπτωση χωρίς τη δυνατότητα ανάταξης.

Οι κύριοι παράγοντες που προδιαθέτουν σε αυτή την πάθηση είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές, η καθιστική ζωή, η βαριά 
εργασία, η ηλικία, η εγκυµοσύνη, η παχυσαρκία, χρόνιος βήχας και η παραµονή στην τουαλέτα για µεγάλη χρονική διάρκεια.
Ανάλογα µε τον βαθµό της αιµορρο�δοπάθειας υπάρχει και η ανάλογη θεραπεία.



Η LHP είναι µια σχετικά καινούργια µέθοδος για τη θεραπεία του 2ου - 4ου βαθµού αιµορροϊδοπάθειας.

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι:
-ανώδυνη και σχετικά αναίµακτη µέθοδος
-χωρίς τραυµατισµό του βλεννογόνου και των σφικτήρων του πρωκτού
-µικρή χρονική διάρκεια  παραµονής στην κλινική
-σχεδόν άµεση επιστροφή στην εργασία και στις καθηµερινές δραστηριότητες
-µικρή διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης (15-20 λεπτά)  

Η επέµβαση µπορεί να διενεργηθεί µε γενική ή τοπική αναισθησία, καθώς και µε καταστολή σε κάποιες περιπτώσεις.
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου γίνεται µια µικρή τοµή του δέρµατος  στην είσοδο του πρωκτού (περίπου 2-3 χιλιοστά) 
απ’ όπου εισέρχεται ένας καθετήρας Laser.
Αυτός ο καθετήρας τοποθετείται στο κέντρο της αιµορροΐδας, µε αποτέλεσµα να συρρικνώνει την κάθε αιµορροΐδα ξεχωριστά 
κάτω από τον βλεννογόνο. Αυτό που αποµένει στο τέλος της επέµβασης είναι ένα πολύ µικρό τραύµα σε κάθε τοµή που γίνεται.

Η επέµβαση αυτή έχει ένα άµεσο αποτέλεσµα 40%, ενώ το τελικό αποτέλεσµα (100%) επέρχεται σε διάστηµα 6 εβδοµάδων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη µέθοδο, µπορείτε να αποταθείτε στον ∆ρ. Ελευθέριο Κουλουτέρη
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ιατρείο - 25818080
Κινητό - 99692987 


