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PENOPLASTY (penis büyültme)    İZİN ve BİLGİLENDİRME FORMU 

Bu form yapılacak ameliyatla ilgili  olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Okutularak onaylatılması yasal bir zorunluluktur. Bilgi formları cerrahi tedavilerin öngörülen risk
ve istenmeyen durumlarını (komplikasyon) açıklamak; diğer tedavi seçenekleri konusunda bilgi
iletmek amacı  ile  kullanılırlar.  Tanımlanan  riskler  çoğu hastanın  pek çok  koşulda  ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tanımlanmıştır.  Ancak bu form bütün tedavi şekillerinin risklerini içeren bir
belge olarak düşünülmemelidir. Kendi kişisel sağlık durumunuza ya da tıbbi bilginize bağlı olarak,
plastik cerrahınız size değişik bilgiler ya da ek bilgiler verebilir. 
Aşağıda  yazılı  bütün  bilgileri  dikkatlice  okuyup  tüm  sorularınızın  yanıtlarını  bulmadan,  son
sayfadaki formu imzalamayınız. Sağlık bilgilerinizle ilgili olacak eksik yada hatalı bilgiler vermeniz
sizin sorumluluğunuzdadır.

Genel bilgilendirme

Penis büyültmede ameliyat içermeyen yöntemler yada ilaçlar olduğu ileri sürülmektedir ancak 
bunların bilimsel bir kanıtı yoktur. 

İnsanlarda penis boyutu yapılan pek çok çalışmada istirahat halinde 8.5-10.5 cm olarak ve 12.5-
16.5 cm ereksiyon halinde olduğu ve çevresinin ereksiyonda ortalama 11.5-12.5 cm olduğu 
belirtilmektedir. 

Penis küçüklüğü tıpta mikropenis olarak tanımlanır ve istirahatte 4 cm den küçük ereksiyonda 7 
cm den küçük olduğunda mikro penis olduğu düşünülür. Bu durum çocukluk döneminde 
saptandığında testesteron hormonu ile tedavi edilmeye çalışılır.

Penis küçüklüğünde penis işlevleri normal olarak yerine getirilebilir ancak kişinin kendine güveni 
olumsuz etkilenebilir.

Penis büyültme düşünüldüğünde bilinmesi gereken durumlar vardır.

Penis büyültme ameliyatına penoplasty de denilmektedir. Penis büyültmede hem penis boyu 
uzatılabilir hem de penis kalınlaştırılabilir. Penis uzatılması penisi tutan bağların 
serbestleştirilmesi ve kalınlaştırma için dermo-fat greft kullanılması ile sağlanabilir. 

Penis büyültme ameliyatlarından önce beklentilerin gerçekçi olması ve muhtemel risklerin 
bilinmesi gerekmektedir.

Ameliyat öncesi herhangi önemli bir hastalığın olmaması ve sigara içilmemesi gerekir.

Bilimsel kayıtlar için ameliyat öncesi ve sonrası fotograflar çekilir.

Anestezi

Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve ortalama 2-2,5 saat sürer.

Ameliyat
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Ameliyattan önce kan testleri yapılır. Anestezi uzmanı tarafından değerlendirme yapılır ve 
ameliyat ortalama 2-2,5 saat sürer.  

Uzatma işlemi

Uzatma işleminde pubis denilen penisi vücuda bağlayan bölgeye V şeklinde kesi yapılır ve penisi 
tutan bağlar serbestleştirilir. Bu şekilde penis 2-2,5 cm kadar uzama yapar.  Ancak bu penisin 
önceki boyu ile de ilişkilidir. Penis bağları serbestleştirilirken deride de benzer şekilde gevşetme 
yapılmış olur. Penisin serbestleştirilen bölgeye tekrar yapışmaması için dikişler konulur ve yağ 
dokusu ile de  doldurulur. Penis uzatılması ereksiyon boyutunu fazla etkilemez ancak istirahat 
boyutları uzamış olur.

Kalınlaştırma işlemi

Kalışlaştırma işlemi yağ dokusu yada benzer dokuların penis çevresine enjeksiyonu ile yapılabilir.
Ancak yağ dokuları erime yaptığından ve düzensizliklere neden olabildiğinden yağ doku 
enjeksiyonu gerekirse ikinci aşamada ameliyattan 1 yıl kadar sonra küçük revizyonlar için tercih 
etmekteyiz.

İlk ameliyatta deri tam kat olarak yağ dokusu ile birlikte kasık-bel bölgesinden iç çamaşır içinde 
kalacak bölgeden alınmaktadır. Bu bölgede bu uzunlukta ameliyat izi kalıcı olacaktır. Alınan deri 
10-12 cm uzunluğunda 0.5-1 cm genişliğinde şeritlere ayrılarak penis etrafına yerleştirilmektedir. 
Bu şekilde penis kalınlaştırılmış olmaktadır. 

Yerleştirilen derinin yağ tabakasında kısmen azalma olsa da deri, deri altı dokusu ve fasya 
dediğimiz dayanıklı dokular erime yapmamakta ve daha kalıcı sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Bu şekilde penis çevresi de 2-2,5 cm kadar kalınlaşmaktadır.

Tekrarlanan ameliyatlar

Sadece yağ enjeksiyonu yapılan ameliyatlarda yağ erime yapmakta ve yağın ortalama % 30 u 
kalmakta tekrarlayan yağ enjeksiyonları gerektirmektedir. 

Ameliyat sonrası

1 gece hastanede kalınmakta ve pansuman yapıldıktan sonra hastaneden çıkılmaktadır. 3-4 gün 
sonra yeniden kontrol edilmekte ve 6-7 gün sonra penis etrafını saran sargı açılarak pansuman 
yenilenmektedir. 

Genellikle dikişler kendiliğinden kaybolmaktadır. İlk 8-10 gün evde istirahat edilmesi ve vücudun 
zorlanmaması gerekmektedir.

Ameliyattan sonra 3-4 hafta vücudu zorlayı hareket ve egzersizler yapılmamalı ve 1,5 ay ilişkiye 
girilmemelidir.

İlk haftalarda penis olması gerekenden nispeten daha şiş görünecek ancak 5-6 ay içerisinde 
normale dönecektir.
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Muhtemel risk ve komplikasyonlar

Tüm ameliyatlarda olabilecek genel komplikasyonlar bu ameliyat içinde geçerlidir.Enfeksiyon, 
kanama, serum toplanması, sinir hasarı, düzensizlikler, yara açılması nadirde olsa  görülebilir.

Cinsel fonksiyonlarla ameliyatın bağlantısı bilinmemektedir ancak genelde olumlu geri bildirimler 
alınmaktadır. Yer yer duyu azalmasıi yanma batma gibi belirtiler iyileşme döneminde olabilir.

Genetik yapıya bağlı olarak ameliyat izleri kısmi genişleme yada kabarma şeklinde ortaya 
çıkabilir.

Not: Revizyon yada ek müdahale işlem ücretleri ayrı olup yapılacak işleme göre değerlendirilir.

Ad Soyad: tarih: imza:


