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Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pacjen-

tów centra medyczne My 
Medyk wprowadziły ko-

lejną usługę medyczną – 
kriochirurgię. Nowocze-

sna usługa medyczna w 
londynskich centrach to 

bezoperacyjny, precyzyj-
ny, miejscowy zabieg w 

leczeniu między innymi 
kurzajek, włókniaków, 

znamion pieprzyków czy 
broadwek.

 
Kriochirurgia (od greckie-

go kry´os – zimno, lód) jest 
metodą leczenia polegającą 

na miejscowym, kontrolo-
wanym niszczeniu tkanek 
poprzez ich zamrażanie. 
Najwcześniejsza wzmianka 
o leczeniu przez obniżanie 
temperatury pochodzi ze 
starożytnego Egiptu sprzed 
2500 lat p.n.e. i mówi o sto-
sowaniu zimnych okładów 
w celu zmniejszenia stanu 
zapalnego. Hipokrates (460-
370 r. p.n.e.) zaobserwował, 
że oziębianie redukuje ból, 
obrzęk i krwawienie spo-
wodowane urazem. Z 25 r. 
n.e. pochodzi podany przez 
Celsusa opis martwicy skóry 
poddanej działaniu zimna, 
a z lat 70-tych n.e. przeka-
zy Galena o utracie czucia 
po oziębieniu. Za początek 
współczesnej krioterapii 
uznaje się prace Arnotta z 
1855 r. o wpływie niskiej 
temperatury na zmiany no-
wotworowe. Przełomem, 
który umożliwił wykorzy-
stanie niskich temperatur w 
lecznictwie było skroplenie 
powietrza i innych gazów 
w końcu XIX w. W 1885 r. 
Gerhardt jako pierwszy der-
matolog wykorzystał niską 
temperaturę do leczenia 
gruźlicy skóry. Termin „krio-
terapia” wprowadził w 1902 
r. niemiecki dermatolog Ju-
liusberg. On też jako pierw-
szy zastosował „kriospray” w 
postaci natrysku sprężonego 
dwutlenku węgla. Rozwój 
nowoczesnej kriochirurgii 
datuje się od 1961 r., kiedy 
amerykańscy chirurdzy Co-
oper i Lee zastosowali ciekły 

azot w talamotomii. Ostatnie 
trzy dekady przyniosły burz-
liwy rozwój kriochirurgii 
i sprawiły, że stała się ona 
jedną z najczęstszych form 
zabiegowego leczenia chorób 
skóry.

Co to jest kriochirurgia?
To bezpieczna, skutecz-

na i prosta technika. Zabieg 
szczególnie polecany dla 
osób obawiających się ope-
racji chirurgicznej. Nie ma 
konieczności znieczulenia 
ogólnego, znieczulenie miej-
scowe wymagane jest tylko 
w wybranych przypadkach. 

Kriochirurgia dermatolo-
giczna jest metodą usuwania 
chorej tkanki bez narusza-
nia ciągłości skóry. Dzięki 
temu unikamy niedogodno-
ści związanych z tradycyjną 
operacją chirurgiczną jak np. 
krwawienie czy ryzyko za-
każeń. Podczas jego trwania 
pacjent może doświadczyć 
jedynie uczucia pieczenia 
lub szczypania. Zamraża-
nie może być powtarzane 
wielokrotnie lub planowane 
wieloetapowo. Ze względu 

na mało obciążający charak-
ter zabiegu, większość przy-
padków może być wykonana 
ambulatoryjnie i nie wymaga 
znieczulenia, co nie jest bez 
znaczenia dla osób starszych.

Na czym to  
polega zabieg?
Kriochirurgia polega na 

miejscowym, precyzyjnym za-
mrożeniu chorej tkanki za po-
mocą specjalistycznych urzą-
dzeń działających zazwyczaj 
na skroplony gaz. Zamrożenie 
chorobowo zmienionej tkan-
ki (np.kurzajki) powoduje jej 

trwałe zniszczenie i zastąpie-
nie przez otaczające zdrowe 
komórki skóry. Proces gojenia 
trwa od 10 do 14 dni. Zaletą 
zabiegów kriochirurgicznych 
jest fakt, że po zagojeniu po-
wstają mało widoczne tzw. 
blizny kosmetyczne – co ma 
zasadnicze znaczenie szcze-
gólnie w przypadku zabiegów 
na twarzy. Zabieg można prze-
prowadzać u osób w każdym 
wieku zarówno dzieci jak i do-
rosłych. W Centrum Medycz-
nym My Medyk zabieg jest 
wykonywany przez wykfalifi-
kowanego lekarza dermatolo-
ga. Przed zabiegiem wskazana 
jest konsultacja poprzedzająca 
zabieg. Warto porozmawiać z 
lekarzem o spodziewanych i 
możliwych efektach zabiegu, 
a także o wszystkich wątpliwo-
ściach związanych z tą metodą 
usuwania zmian skórnych, 
choć metoda jest niezwykle 
bezpieczna i praktycznie bez 
powikłań. 

Wskazania
Wskazania do zastosowa-

nia kriochirurgii to kilkadzie-
siąt schorzeń w dermatologii, 
między innymi: brodawki 
zwykłe (kurzajki, pieprzyki), 
brodawki stóp, brodawki pła-
skie, modzele ( odciski), na-
czyniaki, trądzik pospolity i 
różowaty, brodawki łojoto-
kowe, plamy soczewicowate, 
rogowacenie, włókniaki, bli-
znowce i przerośnięte blizny, 
łagodne zmiany nowotworo-
we skóry i stany przedrakowe 
(np. leukoplakia, róg skórny), 
inne schorzenia dermatolo-
giczne.

W klinikach medycznych 
My Medyk na lato w promocji 
zabiegi kriochirurgiczne już od 
£100. 

Skontaktuj się z kliniką. 
Zadzwoń i umów wizytę pod 
numerem telefonu: 0208 
997 91 91; wejdź na stronę 
www.medyk.co.uk lub od-
wiedź nas osobiście: w kli-
nice na Hanger Lane: My 
Medyk, 2 - 4 Abbey Parade, 
London, W5 1EE lub w kli-
nice na Ealing Broadway: 
My Medyk, 19 The Mall,  
London, W5 2PJ. Serdecznie  
zapraszamy. 

Kriochirurgia 
nowoczesny 
zabieg 

 „Warto porozmawiać z lekarzem 
o spodziewanych i możliwych 
efektach zabiegu, a także o 
wszystkich wątpliwościach zwią-
zanych z tą metodą usuwania 
zmian skórnych, choć metoda 
jest niezwykle bezpieczna.

 „Podczas trwania zabiegu krio-
chirurgii pacjent może doświad-
czyć jedynie uczucia pieczenia 
lub szczypania. Zamrażanie 
może być powtarzane wielokrot-
nie lub planowane wieloetapowo.

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia plastyczna
- Chirurgia naczyniowa
- Stomatologia
- Implantologia
- Ortodoncja
- Ginekologia
- Terapia manualna
- GP/Lekarz rodzinny
- Laryngologia
- Dermatologia

- Medycyna estetyczna
- Logopedia
- Zabiegi odmładzające
- Hipnoterapia
- Pediatria
- Psychologia
- Pracownia USG
- Lifestyle Medicine
- Urologia
- Akupunktura
- Krioterapia

Usługi medyczne w MY MEDYK 

www.medyk.co.uk


