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Κνηιηνπιαζηηθή
Η ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ
ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο θπξίσο έγγακεο κε παηδηά αιιά θαη άλδξεο. Πξφθεηηαη
γηα ηελ πεξίζζεηα δέξκαηνο ζηελ θνηιηαθή ρψξα πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη ηφζν
κεγάιε ψζηε λα αλαδηπιψλεηαη πξνο ηα θάησ θαη λα ζρεκαηίδεη πνδηά πνπ θαιχπηεη
ηα γελλεηηθά φξγαλα ή αθφκε θαη ηνπο κεξνχο (θξεκάκελε θνηιηά). Η δπζκνξθία
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ παξνπζία ξαγάδσλ θαη ηελ παξακφξθσζε ηνπ νκθαινχ.
Η ραιάξσζε ηεο θνηιηάο ζπλνδεχεηαη θαηά θαλφλα απφ ραιάξσζε ησλ
εζσηεξηθψλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ θαη δηάζηαζε ησλ δχν νξζψλ θνηιηαθψλ κπψλ
ελψ δελ είλαη ζπάληα ε παξνπζία νπιψλ ή θειψλ ( νκθαινθήιε, θνηιηνθήιε, θήιε
ιεπθήο γξακκήο).
Η θχξηα αηηία ηεο ραιάξσζεο ηεο θνηιηάο είλαη ε απφηνκε, κεγάιε δηάηαζε
ηνπ δέξκαηνο πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ:
 Δγθπκνζχλε
 Απφηνκε αχμεζε ηνπ βάξνπο
 Παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ( αζθίηεο, κεηεσξηζκφο)
Η ραιάξσζε ηεο θνηιηάο δελ αληηκεησπίδεηαη κε γπκλαζηηθή, ζπζθίμεηο ή
άιια «ζεξαπεπηηθά» κέζα. Αληηκεησπίδεηαη κφλν κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
ραιαξσκέλνπ δέξκαηνο πξάγκα πνπ επηηπγράλεη ε θνηιηνπιαζηηθή.
Κνηιηνπιαζηηθή ή πιαζηηθή θνηιηάο είλαη ε ρεηξνπξγηθή ζχζθημε ησλ
θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ θαη ε αθαίξεζε ηεο πεξίζζεηαο ιίπνπο θαη δέξκαηνο απφ ηελ
θνηιηαθή ρψξα.
Σηελ Αγγιηθή γιψζζα ε θνηιηνπιαζηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο abdominoplasty
ή tummy tuck.
Ολική κοιλιοπλαστική είλαη ε θνηιηνπιαζηηθή θαηά ηελ νπνία ε απνθφιιεζε
ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ εθηείλεηαη ζε φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηεο θνηιηάο. Δίλαη
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη βαξχηεηαο θαη απαηηεί κεγαιχηεξε ηνκή ζην θαηψηεξν
ηκήκα ηεο θνηιηάο θαη θπθιηθή ηνκή ζηνλ νκθαιφ.

Εηθόλα 1 : Χαιάξσζε θνηιηάο κεηά από
πνιιαπιέο εγθπκνζύλεο.

Μερική ή μικρή κοιλιοπλαστική είλαη ε θνηιηνπιαζηηθή ζηελ νπνία ε
απνθφιιεζε ησλ θνηιηαθψλ ηνηρσκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο
θνηιηάο. Δίλαη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη βαξχηεηαο, απαηηεί κηθξφηεξε ζπλήζσο ηνκή
ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θνηιηάο θαη δελ απαηηεί θπθιηθή ηνκή ζηνλ νκθαιφ.

Σηόρνη
Με ηελ θνηιηνπιαζηηθή επηηπγράλνπκε
 Αθαίξεζε ηνπ ραιαξνχ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνθείκελνπ ιίπνπο ηεο θνηιηάο.
 Σχζθημε ηνπ θνηιηαθνχ δέξκαηνο
 Σχζθημε ηνπ εζσηεξηθνχ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο
 Αλαδηακφξθσζε ηνπ παξακνξθσκέλνπ νκθαινχ.
 Απνκάθξπλζε ησλ ξαγάδσλ θαη ησλ νπιψλ πνπ εληνπίδνληαη θάησ απφ ηνλ
νκθαιφ.
 Σκίθξπλζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο θνηιηάο (ιεπηή κέζε)
 Πεξηνξηζκφ ή εμαθάληζε ηεο πξνπέηεηαο ηεο θνηιηάο
 Αλχςσζε ηνπ εθεβαίνπ θαη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ
 Ταπηφρξνλε δηφξζσζε ηπρφλ νκθαινθήιεο, θνηιηνθήιεο ή κεηεγρεηξεηηθήο
θήιεο ρσξίο εκθαλείο εμσηεξηθέο νπιέο.

Αληελδείμεηο







Βαξηέο, κε ειεγρφκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο, λεθξηθέο ή νξκνληθέο
παζήζεηο.
Πξνρσξεκέλε ειηθία
Δθζεζεκαζκέλε παρπζαξθία ( Πξέπεη λα πξνεγείηαη απψιεηα βάξνπο).
Κχεζε
Βαξχ θάπληζκα
Χπρνινγηθή αζηάζεηα, κε ππέξκεηξεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο επίιπζεο
άιισλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο επέκβαζεο.

Δηαδηθαζία θνηιηνπιαζηηθήο
1ε επίζθεςε: Σηελ πξψηε επίζθεςε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γλσξηκία θαη ε
εμνηθείσζε αζζελνχο θαη πιαζηηθνχ ρεηξνπξγνχ. Αλ αλαπηπρζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο
πξνο ην γηαηξφ ε αζζελήο ζα ελεκεξσζεί ιεπηνκεξψο γηα
 ηελ έθηαζε θαη ηε βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο
 ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε θαη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο
 ην είδνο, ηε βαξχηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο
πξνηεηλφκελεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
 ην ρξφλν λνζειείαο θαη ηε δηάξθεηα απνκάθξπλζεο απφ ηελ εξγαζία
Ο πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο ζα εθηηκήζεη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ςπρηθή ζηαζεξφηεηα ηεο αζζελνχο. Θα ελεκεξσζεί αλ ε
αζζελήο πάζρεη απφ ζαθραξψδε δηαβήηε, θπθινθνξηαθέο, θαξδηαθέο, πλεπκνληθέο,
επαηηθέο, δεξκαηνινγηθέο ή άιιεο παζήζεηο θαη αλ ρξεηαζηεί ζα επεθηείλεη ηνλ

βαζηθφ πξνεγρεηξεηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη ζα πάξεη πξφζζεηα κέηξα
αζθαιείαο.
Η αζζελήο πξέπεη λα εμεγήζεη κε ζαθήλεηα ζην γηαηξφ ηη επηδηψθεη θαη ηη
αλακέλεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε θαη ν γηαηξφο νθείιεη λα εμεγήζεη κε
εηιηθξίλεηα ζηελ αζζελή ηη είλαη ξεαιηζηηθφ θαη ρεηξνπξγηθά εθηθηφ θαη ηη φρη .
Δλδεηθηηθά, ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη δηεπθξίληζε είλαη:
 Αλ ε ραιάξσζε θαη ην πεξίζζεπκα ηνπ ιίπνπο εληνπίδνληαη θάησ απφ ηνλ
νκθαιφ κπνξεί λα ρξεηαζηεί κεξηθή θαη φρη νιηθή θνηιηνπιαζηηθή.
 Αλ ππάξρεη ζπζζψξεπζε ιίπνπο αιιά ν ηφλνο ηνπ δέξκαηνο είλαη
ηθαλνπνηεηηθφο θαη δελ ππάξρεη πεξίζζεηα δέξκαηνο είλαη πξνηηκφηεξε ε
δηελέξγεηα ιηπναλαξξφθεζεο.
 Δίλαη πηζαλφ ε πιαζηηθή θνηιηάο λα ζπλδπαζηεί κε ιηπναλαξξφθεζε θπξίσο
ζηα πιάγηα θνηιηαθά ηνηρψκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε θαιχηεξν
πεξίγξακκα ζψκαηνο.
 Οη ξαγάδεο πνπ εληνπίδνληαη θάησ απφ ηνλ νκθαιφ αθαηξνχληαη. Απηέο φκσο
πάλσ απφ ηνλ νκθαιφ δελ εμαθαλίδνληαη εθηφο αλ ε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο
είλαη κεγάιε. Σπλήζσο κεηαθέξνληαη θάησ απφ ηνλ νκθαιφ θνληά ζην φξην
ησλ ηξηρψλ ηνπ εθεβαίνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην εζψξνπρν ή ην καγηφ.
 Οπιέο απφ ηξαπκαηηζκνχο ή επεκβάζεηο θάησ απφ ηνλ νκθαιφ αθαηξνχληαη
κε ηελ θνηιηνπιαζηηθή.
 Η δηάηαζε ηεο θνηιηάο πνπ νθείιεηαη ζε ζπαζηηθή θνιίηηδα, κεηεσξηζκφ θιπ
δελ δηνξζψλεηαη κφλν κε ηελ θνηιηνπιαζηηθή αιιά απαηηεί πξφζζεηα
ζεξαπεπηηθά θαη δηαηηεηηθά κέηξα.
 Η θπθιηθή ηνκή ζηνλ νκθαιφ κπνξεί λα είλαη νξαηή ζαλ δαθηπιηνεηδήο νπιή,
αλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί βαζχηεξα, κέζα ζηνλ νκθαιφ, ζε
αφξαην ζεκείν.
 Τν κήθνο ηεο ηνκήο ζην θαηψηεξν θνηιηαθφ ηνίρσκα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην
βαζκφ ραιάξσζεο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε
ραιάξσζε ηφζν κεγαιχηεξε ηνκή ζα απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ε
αλαδίπισζε (πηέηα) ζηα πιάγηα θνηιηαθά ηνηρψκαηα.
 Μειινληηθή θχεζε ή ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ βάξνπο κπνξεί λα αιινηψζνπλ
ην απνηέιεζκα θαη λα επηβάινπλ δηφξζσζε, πνπ θαηά θαλφλα επηηπγράλεηαη
κε κεξηθή θνηιηνπιαζηηθή
 Κνηιηνπιαζηηθή ηαπηφρξνλα κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ ή θαηζαξηθή δελ
επηηξέπεηαη.
Καιφ είλαη, φια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνχλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ην γηαηξφ θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξφπιεπξε
εμαζθάιηζε.
Πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: Ο βαζηθφο πξνεγρεηξεηηθφο
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Γεληθή αίκαηνο
 Οπξία αίκαηνο
 Σάθραξν αίκαηνο
 Κξεαηηλίλε αίκαηνο
 Χεπδνρνιελεζηεξάζε νξνχ
 Βαζηθφο αληηπεθηηθφο έιεγρνο
 Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο
 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα

Ο βαζηθφο πξνεγρεηξεηηθφο θιηληθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Καξδηνινγηθή εθηίκεζε
 Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε
Σε πεξίπησζε εληνπηζκνχ παζνινγηθνχ εξγαζηεξηαθνχ ή θιηληθνχ επξήκαηνο ν
έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνχ.
Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα:
 Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο θαη αληηθιεγκνλνδψλ θαξκάθσλ. Λήςε άιισλ
θαξκάθσλ κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνχ.
 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 2 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ επέκβαζε.
 Δπηινγή νηθείνπ πξνζψπνπ γηα ζπκπαξάζηαζε θαηά ηα πξψηα 2-3 24σξα
κεηά ηελ επέκβαζε
 Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή
αλάξξσζε.
 Πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ θαξκάθσλ θαη πιηθψλ ( δψλε, θνξζέο,
επίδεζκνη, γάδεο) κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην γηαηξφ.

Τερληθή νιηθήο θνηιηνπιαζηηθήο:
Η αξρηθή ηνκή –ζπλήζσο ηνμνεηδήο κε ην θνίιν πξνο ηα επάλσ- ή ζπαληφηεξα
ζε ζρήκα «W», εθηείλεηαη απφ ηε κηα κέρξη ηελ άιιε ιαγφληα αθξνινθία πεξλψληαο
απφ ην φξην ησλ ηξηρψλ ηνπ εθεβαίνπ ζηε κέζε. Η ζέζε απηή επηιέγεηαη επεηδή
αθήλεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ ζεκάδη θαη θαιχπηεηαη εχθνια απφ ην εζψξνπρν ή ην
καγηφ. Μηα δεχηεξε θπθιηθή ηνκή γίλεηαη κέζα ζηνλ νκθαιφ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα
είλαη ειάρηζηα ή θαζφινπ νξαηή.

Τν δέξκα κε ην ππνθείκελν ιίπνο απνθνιιάηαη απφ ην θνηιηαθφ ηνίρσκα
κέρξη ηελ μηθνεηδή απφθπζε, πάλσ απφ ηνλ νκθαιφ. Η πεξηηνλία, πνπ εληνπίδεηαη
αλάκεζα ζην δέξκα θαη ην κπτθφ ηνίρσκα ηεο θνηιηάο αλαδηπιψλεηαη θαη ξάβεηαη κε
ηζρπξά ξάκκαηα, θαηά κήθνο ηεο κέζεο γξακκήο, κε απνηέιεζκα λα ζηελεχεη ε κέζε
θαη λα κεηψλεηαη ε πεξίκεηξνο θαη ε πξνβνιή ηεο θνηιηάο. Σηε θάζε απηή είλαη
δπλαηή ε δηφξζσζε θειψλ, πνπ πηζαλψο λα ππάξρνπλ ζηνλ νκθαιφ, ζηε ιεπθή
γξακκή ε αιινχ ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα, ρσξίο ηε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νπιψλ.

Εηθόλα 2 : Τερληθή νιηθήο θνηιηνπιαζηηθήο: α. ζρεδηαζκόο ηνκήο θαη πεξηνρήο απνθόιιεζεο ηνπ
δέξκαηνο, β. απνθόιιεζε δέξκαηνο, γ. απνρσξηζκόο ηνπ νκθαινύ, δ. ζύζθημε εζσηεξηθώλ
θνηιηαθώλ ηνηρσκάησλ, ε. έιμε θαη αθαίξεζε ηνπ δεξκνιηπσδνπο ηζηνύ πνπ πεξηζζεύεη, δ.
ζπξξαθή ηνπ δέξκαηνο, ε. δηάλνημε νπήο θαη έμνδνο ηνπ νκθαινύ, ζ. πεξίδεζε κε γάδεο θαη
ειαζηηθνύο επηδέζκνπο.

Τν δέξκα ηεο θνηιηάο έιθεηαη πξνο ην εθήβαην, αθαηξείηαη φζν πεξηζζεχεη θαη
ξάβεηαη θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο ηνκήο. Αλνίγεηαη κηθξή θπθιηθή νπή πάλσ απφ ηνλ
κίζρν ηνπ νκθαινχ. Ο νκθαιφο έιθεηαη θαη ζηεξεψλεηαη ζηελ νπή κε ιεπηά
ξάκκαηα. Καηά θαλφλα ηνπνζεηνχληαη δχν ζσιήλεο παξνρέηεπζεο κε θηάιε θελνχ
θαη ε θνηιηά πεξηδέλεηαη κε ειαζηηθνχο επηδέζκνπο.
Τερληθή κεξηθήο ή κηθξήο θνηιηνπιαζηηθήο:
Η κεξηθή θνηιηνπιαζηηθή δηελεξγείηαη κε ηερληθή παξφκνηα ηεο νιηθήο.
Απιψο, ε έθηαζε ηεο απνθφιιεζεο ηνπ θνηιηαθνχ δέξκαηνο πεξηνξίδεηαη ζην θάησ
κηζφ ηεο θνηιηαθήο ρψξαο, θάησ απφ ηνλ νκθαιφ. Η αξρηθή ηνκή είλαη κηθξφηεξε. Η
δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο 1-2 ψξεο ελψ ε βαξχηεηα θαη νη πηζαλέο
επηπινθέο ηεο κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Μπνξεί λα γίλεη κε γεληθή, ηνπηθή ή
επηζθιεξίδηα αλαηζζεζία.
Η κεξηθή θνηιηνπιαζηηθή είλαη άξηζηε επηινγή θαη επηηπγράλεη ηνπο ίδηνπο
ζηφρνπο κε ηελ νιηθή φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Η ραιάξσζε, νη ξαγάδεο θαη ε ππεξιίπσζε ηνπ θνηιηαθνύ δέξκαηνο είλαη
πεξηνξηζκέλεο θαη εληνπίδνληαη θάησ από ηνλ νκθαιό
 Ο νκθαιόο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
 Τν ζσκαηηθό βάξνο δελ μεπεξλά ην ηδαληθό πάλσ από 15%

Η κεξηθή θνηιηνπιαζηηθή απνηειεί επίζεο πνιχ θαιή ιχζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαηηείηαη δηφξζσζε ζε παιηά θνηιηνπιαζηηθή. Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε
ιηπναλαξξόθεζε ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηνλ νκθαιφ θαη ζηα πιάγηα θνηιηαθά
ηνηρψκαηα κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.
Ο πξνεγρεηξεηηθφο θιηληθφο θαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαη ε κεηεγρεηξεηηθή
δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε απηά ηεο νιηθήο θνηιηνπιαζηηθήο. Δληνχηνηο ν ρξφλνο
λνζειείαο, αλάξξσζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηψλνληαη ζεκαληηθά.
Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία:
 Διάρηζηνο ή ππνθεξηφο πφλνο ,θπξίσο θαηά ην πξψην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη
κε παπζίπνλα.
 Λήςε αληηβηνηηθνχ γηα8 εκέξεο.
 Βάδηζε κε ηνλ θνξκφ ζε ειαθξά θάκςε πξνο ηα εκπξφο θαη θαηάθιηζε κε
καδεκέλνπο κεξνχο (καμηιάξη θάησ απφ ηα γφλαηα) ηηο πξψηεο 4-6 εκέξεο
γηα λα κε δηαηείλεηαη ε θνηιηαθή ρψξα.
 Απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθαινχλ δπζθνξία.
 Κνξζέο, δψλε ή επίδεζκνο γηα 40 εκέξεο. Μεηά ηηο πξψηεο 20 εκέξεο κπνξεί
λα αθαηξείηαη θαηά ηε λπθηεξηλή θαηάθιηζε.
 Απνθπγή ινπηξνχ γηα7 εκέξεο. Δπηηξέπεηαη ην ληνπο κεηά ηελ η4ε-6ε εκέξα.
 1ε αιιαγή ηελ επφκελε ηεο επέκβαζεο, νπφηε αθαηξνχληαη ζπλήζσο θαη νη
παξνρεηεχζεηο. 2ε αιιαγή ην 3ν 24σξν θαη επφκελε ην 7ν νπφηε ζπλήζσο
αθαηξνχληαη ηα ξάκκαηα ηνπ νκθαινχ. Τα ξάκκαηα ηεο βαζηθήο ηνκήο
αθαηξνχληαη θαηά ηελ 10ε-14ε εκέξα. Αλ είλαη ελδνδεξκηθά, απνξξνθήζηκα
δε ρξεηάδνληαη αθαίξεζε.
 Δθηίκεζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πνξείαο απφ ην γηαηξφ ζε 1, 6 θαη 12 κήλεο.

Επηπινθέο

Οη επηπινθέο ηεο θνηιηνπιαζηηθήο, φηαλ ε επέκβαζε δηελεξγείηαη απφ έκπεηξν,
εηδηθεπκέλν πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο
ηαηξηθήο επηζηήκεο, είλαη ζπάληεο θαη αληηκεησπίζηκεο.
Σηηο ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Δπηπινθέο απφ ηελ αλαηζζεζία
 Αηκάησκα
 Γηαπχεζε
 Γηάζπαζε ξαθήο
 Οξναηκαηεξή ζπιινγή
 Υπεξηξνθηθή νπιή
 Φεινεηδέο
Σηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Αζχκκεηξε νπιή ζην θαηψηεξν θνηιηαθφ ηνίρσκα
 Οπιή πάλσ απφ ηα φξηα ηνπ εθεβαίνπ (νξαηή έμσ απφ ην εζψξνπρν ή ην
καγηφ)
 Αλαδηπιψζεηο (πηέηεο ή απηάθηα) ζηα άθξα ηεο ξαθήο
 Οξαηή δαθηπιηνεηδήο νπιή γχξσ απφ ηνλ νκθαιφ
 Τνπνζέηεζε νκθαινχ ζε ιαλζαζκέλε ζέζε

