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Betegtájékoztató  cryosebészeti beavatkozáshoz 

 

A cryosebészeti beavatkozásokat (fagyasztást) -198°C fokos folyékony nitrogénnel végezzük, ezt szórófejes 

palackból juttatunk a kezelt bőrfelületre. A folyékony nitrogén megfagyasztja a bőr legfelső rétegét, majd  

hámlást, esetenként hólyagosodást okoz. Ezután pörk képződik, mely néhány nappal később leesik és az 

elváltozás helyén új, egészséges bőr alakul ki. A beavatkozás rövid ideig tartó kellemetlenséggel jár, helyi 

érzéstelenítést nem igényel. Néha szükség lehet a kezelés megismétlésére, pl. nagyobb méretű elváltozásnál, 

vagy ha esztétikai célból több, rövidebb ideig tartó behatás mellett döntünk. 

 

Mellékhatások: 

A mellékhatásokat akut (1), késleltetett (2), elhúzódó (3) és maradandó (4) csoportokba lehet besorolni. 

I. akut: fájdalom, hólyagképződés, 

II. késleltetett: bevérzés, felülfertőződés, fokozott granulatios szövet kialakulása, 

III. elhúzódó: milia (faggyúciszta), hiperpigmentació, bőrérzékenység megváltozása. 

IV. maradandó: atrófia, keloid, heg, hipopigmentació. 

 

Ellenjavallatok: 

Relatív ellenjavallatok: hideg intolerancia, hideg csalánkiütés, cryoglobulinaemia, pyoderma gangrenosum, 

Raynaud syndroma 

 

A kezelés után az érintett bőrfelületet teljes hámosodásig nem érheti UV fény, (napfény, szolárium például), 

mivel  a kezelt területek fokozott pigmentációval gyógyulnak, a fagyasztásnak barna foltok formájában 

nyoma marad. 

Testedzés és szauna szintén kerülendő a teljes gyógyulásig, mivel az irritáció, izzadás, extrém hőhatás 

késlelteti a gyógyulást. 
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  cryosebészeti beavatkozáshoz 

 

Alulírott  …………………………………………. anyja neve: ………………………………………; 

kezelő orvosommal/gyermekem kezelőorvosával, pontosan megbeszéltem a tervezett kezelést, a reálisan 

elérhető célt, a tartóssággal szemben támasztható objektív igényt. 

Ezennel kijelentem, hogy a kezelésre vonatkozó tájékoztatást figyelmesen elolvastam és saját/ gyermekem 

korábbi műtéteire, betegségeire, a kezelést akadályozó tényezőkre vonatkozó kérdésekre legjobb tudásom 

szerint az igazságnak megfelelően válaszoltam. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem a valóságnak 

megfelelően közlöm az adatokat, illetve az egyes kérdésekre nem a valóságnak megfelelően válaszolok, úgy 

az ebből eredő esetleges kárigényem vagy egyéb igényem kapcsán a szolgáltató felelősséggel nem tartozik, 

a felelősségét kizárja. Egyben kijelentem, hogy igényt e körben az egészségügyi szolgáltatóval szemben 

nem terjesztek elő. 

A kezelő szakember tájékoztatott az eljárással kapcsolatos kérdéseimet illetően, valamint tájékoztatott az 

eljárás menetéről, a lehetséges mellékhatásokról, kockázatokról és a kezelést akadályozó tényezőkről 

valamint felhívta a figyelmemet a kezelés várható tartósságára. Az előttem /gyermekem előtt álló kezelés 

sikerének érdekében elvégzendő, megfelelő teendőkkel kapcsolatosan mindent megértettem, és további 

kérdésem a fenti kezeléssel kapcsolatosan nincs. A szükséges beavatkozás elvégzésébe beleegyezem. 

Kijelentem, hogy 

esetemben /gyermekem esetében nem áll fenn a kezelés semmilyen ellenjavallata 

elfogadom a tervezett kezelés kockázatait és lehetséges mellékhatásait 

túlérzékenységi reakció esetén késedelem nélkül orvosi segítséget keresek. 

 

 

 ---------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

páciens/hozzátartozó aláírása  kezelő orvos aláírása 

 

 

Miskolc, …………………………. hónap ………… nap 
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