Dr. Kálló Antal bőr és cryosebészeti rendelői
CRYO
SEBÉSZET

www.cryosebeszet.hu

Lectori salutem
/üdvözlöm az olvasót/

Szentendre 2000 Rab Raby tér 3.
Rendelés: szerda 17.00-19.00 óráig
Páros szombat 11.00-15.00 óráig
Tel.: 26/317 936 Mobil: 06 70 450 7002

Budapest lol6 Krisztina krt. 87-89. 3.em.1.
Rendelés: kedd, csütörtök 16.30-19.00 óráig
E-mail: a.kalo@chello.hu
Tel.: 489 31 68, Tel/Fax:489 31 70

Tájékoztató a CRYO SEBÉSZETI kezelésről
A CRYO kezelés abból áll, hogy a szöveteket meghatározott ideig mínusz 196 fokra lehűtöm. A lehűtés
eredményeként létrejön egy művi fagyási sérülés, ami a felszínes szövetek cca. fél mm vastag rétegét
hegmentesen végleg elpusztítja. A kóros vagy esztétikailag hátrányos bőrt, ép, a környezetével egyező
megjelenésű bőrre cseréljük ki.

Az eljárás előnyei:
-nem, vagy alig fájdalmas,
-pontosan adagolható,
-gyógyulást követően ú. n. szöveti védekezés (immunitás) alakul ki helyileg, mely a
kiújulás ellen hat /vírusos szemölcsök esetén előnyös/
-hegmentes ép bőr alakul ki a regeneráció során.
-nem igényel kötözést, víz érheti a kezelt területet.

Igen fontos!
A kezelést követően kialakuló sötéten elszínezett hólyagot nem szabad megsérteni,
felvágni vagy lekaparni. A hólyag megsértése sebet eredményez, ennek gyógyulása már
heggel történik! Meg kell várni, míg a hólyag beszárad és magától hámlik le. A hegmentes
gyógyulás csak így következik be. A hólyag területén jelentkező színbeli eltérés átmeneti.
A kezelést 3-4 alkalommal ismételve két hetenként végezzük.
Anyagiak:
A kezelés megkezdésének feltétele az előzetes DERMOSZKÓPOS bőrmikroszkópos szűrővizsgálat egész
testre kiterjedően. Ennek során állapítjuk meg, hogy az elváltozásnak nincs-e daganatos jellege, nem álle fenn daganat gyanú. Ez esetben olyan megoldást kell választani, amivel a szövettani szerkezet
vizsgálata is megtörténhet. Ennek díja 7000 Ft.
A CRYO szonda tiszta üzemidejének díja 3800 Ft percenként.
Egy percbe egyszeri alkalomkor cca 4-5 kisebb elváltozás kezelése fér bele.

Dermoszkópos vizsgálat jegyzőkönyve
Név:
Dátum

Gépidő

Fizetve

A asymmetry
B border
C colour
D differencial structures

Pontszám
0–2
0–8
1–6
1–5

Súlyfaktor
1,3
0,1
0,5
0,5

A dermatoszkópos pontérték (DPÉ) kiszámításának menete:
DPÉ = A x 1,3 + B x 0,1 + C x 0,5+ D x 0,5
Onkológiailag érdektelen elváltozás
Tumorgyanús képlet (műtét, vagy observatió)
Melanoma gyanú (műtét)

1,00 - 4,75 DPÉ között
4,76 – 5,45 DPÉ között
5,45 DPÉ felett

Eredmény

