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Τι είναι η φαρυγγοπλαστική?
Η φαρυγγοπλαστική είναι εγχείρηση που κάνουμε για να βελτιώσουμε το ροχαλητό. Αρχικά 
αφαιρούμε τις αμυγδαλές εάν δεν έχουν ήδη αφαιρεθεί και ακωλούθως αφαιρούμε την 
σταφυλή και μέρος της μαλθακής υπερώας.

Γιατί να κάνω LAUP?
Αν ροχαλίζετε η εγχείρηση αυτή θα βελτιώσει το ροχαλητό σας.

Χρειάζετε να κάνω LAUP?
Όχι είναι δική σας επιλογή. Το ροχαλητό όμως θα συνεχίσει να υπάρχει.

Πώς γίνετε η εγχείρηση?
Έρχεστε στο νοσοκομείο το πρωί της εγχείρησης για εισαγωγή. Ακωλούθως σας οδηγούμε στο 
χειρουργείο όπου σας γίνετε γενική αναισθησία. Αφαιρούμε τίς αμυγδαλές σας από το στόμα 
χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και ακωλούθως αφαιρούμε την σταφυλή και μέρος από τις 
καμάρες του λαιμού σας με Laser CO2. Η εγχείρηση διαρκεί περίπου 60 λεπτά. 

Πόσες ημέρες θα μείνω στο νοσοκομείο?
Θα χρειαστεί να μείνετε μία νύκτα.

Τι προβλήματα μπορεί να έχω από την εγχείρηση?
Η LAUP είναι πολύ ασφαλής επέμβαση. Όμως,κάθε εγχείρηση έχει ένα μικρό κίνδυνο. Το πιο 
συνηθισμένο πρόβλημα είναι η αιμορραγία. Συμβαίνει περίπου μία στις εκατό περιπτώσεις και 
συνήθως αντιμετωπίζετε στο ιατρείο. Πολύ σπάνια μπορεί να χρειαστεί να μπούμε ξανά στο 
χειρουργίο. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να τραυματιστεί 
κάποιο δόντι. Μερικές φορές  μπορεί να βγαίνει φαγητό από την μύτη αλλά αυτό θα συνεχιστεί 
για μικρό χρονικό διάστημα και μετά θα υποχωρήσει. Υπάρχι πιθανότητα να μην σας βοηθήσει 
η επέμβαση αρκετά η μπορεί να επανέλθει το ροχαλητό μετά από χρόνια.

Τι θα κάνω μετά την εγχείρηση?
Θα πρέπει να παραμείνετε σπίτι για δύο εβδομάδες και μετά να επιστρέψετε στην δουλειά σας. 

Τι μπορώ να φάω μετά την εγχείρηση?
Θα πρέπει να τρώτε αρχικά μαλακά φαγητά και σιγά σιγά θα πρσθέτετε στην διατροφή σας 
ότι μπορείτε να φάτε.

Θα έχω πόνο μετά την επέμβαση?
Ναι αλλά αυτό αντιμετωπίζετε με παυσίπονα.

Θα έχω πόνο στά αυτιά?
Ναι αυτό είναι αναμενόμενο. Δεν σημαίνει ότι έχετε ωτίτιδα. Ο πόνος είναι αντανακλαστικός 
από τον λαιμό.

Τι θα κάνω εάν έχω αιμορραγία?
Εάν έχετε επίμονη αιμορραγία πρέπει να μας τηλεφωνήσετε.
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