
انجاجاا اسجا نایج           بل کرایو برای درمان زگیل های پوستی و تناسلی، برخی از انواع لک های پوستی )در فصل های مناسب وکم آفتاب (وبرخی ضایعات بدخیم پوستی قا  

(می باشد طی یک یا دو سیکل روی ضایعات زده مجی      -691روش ماده کرایوژن که نیتروزن مایع )با دمای    2روش اسپری وسوآپ پنبه ای انااا می شودندر هر   2عمل با 

هفته ایااد وتکمیل می گرددکه خود را به صورت تورا،تاول وزخجم    3تا  6شود بافا مورد نظر در اثر تماس  با ماده کرایوژن یخ زده وتخریب می شودن ای  روند تخریب طی  

 هفته ترمیم می شودن 4تا 2نشان می دهد وطی 

بجار     2اد ساده چشمی روزی پم در صورت درد شدید بعد از کرایو تراپی می توان از مسک  هایی چون استامینوف  کدئی  ویا ایبو پروف  استفاده نمودنپماد زینک اکساید یا 

ا تخلیه کنیدنبه هیچ عجنجوان      ع ربه محل کرایو بزنیدندر صورت ایااد تاول با پنبه الکل تاول را تمیز کنید وسپس با یک سرنگ استریل در سقف تاول سوراخ ایااد کنید ومای 

 2-4بار تاول را با آب وصابون بشوییدندر صورت ایااد مادد تاول اقدامات فوق را تکرار نماییدنبه طور معمول جلسات کرایوتراپجی هجر          6-2پوسا تاول را نکنید وروزی 

ااد لک سفید یا تجیجره     ای هفته تا تایید رفع کامل ضایعه توسط متخصص پوسا ادامه می یابدن پس از انااا کرایو از قرار گرفت  در معرض آفتاب خودداری کنیدناحتمال  

 موقا پس از کرایو  تراپی وجود دارد که به تدریج رفع خواهد شدن

ای  عمل معمجو  در    دن  کوتروسیله ای اسا که از جریان الکتریسته برای تخریب ضایعات خوش خیم پوستی )لک های پوستی مثل سبورئیک کراتوزو لنتیگو(استفاده می کن 

 کنید : وجهفصول پاییز وزمستان جها برداشا برخی خال ها انااا می شودندر صورتی که قرار اسا از کوتر برای ضایعات شما استفاده شود به نکات زیر ت

 در صورت داشت  باطری قلبی ، دریچه مصنوعی فلزی قلب ویا باردار بودن به پزشک معالج اطالع دهیدن 

 قبل از انااا کوتر طبق راهنمایی همکاران لوازا فلزی را از خود جدا کنیدن 

  ساعا به محل زخم ایااد شده آب نزنیدن 24بعد از کوتر تا 

  بار محل ضایعه را با پماد جنتامایسی  چشمی  چرب کنیدن 2روزانه 

  هفته  بهبود می یابد وممک  اسا در محل زخم تا مدتی لک سفید  یا تیره ایااد شود که طی چند ماه رفع می شودن 2تا  6زخم ایاادشده طی 

  روز بعد از ایااد زخم، دچار درد شدید ، تورا وترشح در ضایعات شدید به پزشک معالج مراجعه کنیدن 3الی  2در صورتی که 

 تا بهبود کامل زخم از قرار گرفت  در معرض آفتاب اجتناب کرده واز کرا ضد آفتاب استفاده کنیدن 

 تزریق داخل ضایعه جها درمان بیماریهایی مثل ریزش موی سکه ای ،پمفیگوس ،کلوئید )گوشا اضافه ( به کار می رودن

  هفته یکبار در محل تزریق می شودن 4-1در ای  روش بسته به نوع ضایعه، داروی مورد نظر هر 

 بعد از تزریق نیاز به استفاده از کرا ویا داروی خاصی نیسا مگر اینکه پزشک دارویی  برای درمان بیماری مورد نظر تاویز کرده باشدن 

  روزبعد از تزریق  درد شدید به همراه تورا بافا اطراف داشتید به پزشک معالج مراجعه کنیدن 3-5در صورتیکه 
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