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Kρυοχειρουργική θεραπεία καλοηθών δερματικών παθήσεων
ΑΝΝΑ ΤΑΓΚΑ

Επικουρική Ιατρός – Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Στόχοι Κρυοχειρουργικής 
Καλοηθών Βλαβών

• Θεραπεία της βλάβης
•  Επίτευξη ικανοποιητικού αισθητικού 

αποτελέσματος

1 Ιδιαιτερότητες Αντιμετώπισης 
Καλοηθών Βλαβών

• Μικρότεροι χρόνοι ψύξης
•  Συνήθως ένας κύκλος ψύξης-απόψυξης
• Μικρή ως μηδενική άλως
• Περισσότερες συνεδρίες

2  Αποτελεσματικότητα

Εξαρτάται από:
• Είδος βλάβης
• Επιλογή κατάλληλης τεχνικής
• Εμπειρία κρυοχειρουργού 

3 Τεχνικές

• Βαμβακοφόρου στειλεού
• Τεχνική ψεκασμού

- Σπειροειδές πρότυπο
- Πρότυπο δικήν βούρτσας
- Περιορισμένη τεχνική ψεκασμού

 Ανοικτού κώνου
 Κλειστού κώνου
•  Τεχνική κρυωδίου ή εξ επαφής κρυ-

οχειρουργική
• Στερεοποιημένο CO2 (dry ice)
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Επιλογή τεχνικής

Εξαρτάται από:
• Είδος βλάβης
• Μέγεθος βλάβης
• Αριθμός βλαβών
• Προηγηθείσα θεραπεία
• Κατάσταση υποκειμένου δέρματος

5 Χρόνος ψύξης
Σχετίζεται άμεσα με τις εξής παραμέ-
τρους:
• Πάχος βλάβης
• Μέγεθος βλάβης
• Θέση βλάβης
• Τεχνική
• Χρήση πίεσης 

6 Επιπλοκές

• Μόνιμη υποχρωμία

• Ατροφία δέρματος

7

Κρυοχειρουργική θεραπεία δερματικών παθήσεων

Κρυοχειρουργική θεραπεία δερματικών παθήσεων. Α Παναγιωτόπουλος. Εκδόσεις Καυκάς 2004. ISBN:960-86966-6-6.

8

Κοινές - περιονύχιες μυρμηκιές

• Προετοιμασία
•  Τεχνική βαμβακοφόρου στειλεού ή 

ανοικτού ψεκασμού
• Χρόνος ψύξης: 10 – 20 sec 
•  Ένας ή δύο κύκλοι ψύξης – απόψυ-

ξης
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Ένας μήνας μετά τη θεραπεία (αρχείο Τμήματος Κρυ-
οχειρουργικής Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»)

ΧΨ: 2χ10’

Ομαλές μυρμηκιές

•  Τεχνική ανοικτού ψεκα-
σμού ή βαμβακοφόρου 
στειλεού

•  Χρόνος ψύξης:
5 – 10sec

•  Ένας κύκλος ψύξης – απόψυξης

10 Πελματιαίες μυρμηκιές

• Προετοιμασία
•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή  σπάνια 

κρυωδίου
• Χρόνος ψύξης: 20 – 30sec
•  Άλως: 2 – 3mm, σε 1 – 2 κύκλους 

ψύξης – απόψυξης

11 Πελματιαίες μυρμηκιές12

Δύο μήνες με-
τά τη θεραπεία 
(αρχείο Τμή-
ματος Κρυοχει-
ρουργικής
Νοσοκομείο 
«Α. Συγγρός»)

Ένας μήνας μετά τη θεραπεία (αρχείο Τμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»)

ΧΨ: 2χ15sec  
(2 συνεδρίες, 
μεσοδιάστημα 
ενός μηνός)

Οξυτενή Κονδυλώματα

• Τεχνική: 
-  βαμβακοφόρου στειλεού, με χρόνο ψύξης 

1x5 – 10sec και άλω 1 – 2 mm (σε μονήρεις 
βλάβες)

-  ανοικτού ψεκασμού με χρόνο ψύξης 1x10 – 30 
sec και άλω 1  – 2 mm (σε ομάδες βλαβών)

•  Μεσοδιαστήματα συνεδριών: 
3 εβδομάδες

•  Συνδυασμός με τοπική εφαρμογή ποδοφυλ-
λίνης
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Ένας μήνας μετά τη θεραπεία
(αρχείο Τμήματος Κρυοχειρουργικής
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»)

Ακροχορδόνες

•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή 
βαμβακοφόρου στειλεού

•  Χρόνος ψύξης: 5 – 10sec
•  Ειδική τεχνική: Χρήση μεταλλικής 

ανατομικής λαβίδας
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Θηλώματα οσχέου πριν 
και μετα την θεραπεία

15 Μολυσματική Τέρμινθος

• Σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 ετών
• Ενδείκνυται επί πολλαπλών βλα-
βών
•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή βαμ-

βακοφόρου στειλεού
•  Χρόνος ψύξης: 5 – 10sec, ανάλογα 

με το μέγεθος της βλάβης
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Ένας μήνας μετά τη θεραπεία (αρχείο Τμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»)

ΧΨ: 3x5sec

9 Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας
& Αφροδισιολογίας
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9 Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας
& Αφροδισιολογίας

Βλεννώδης κύστη δακτύλων

•  Παροχέτευση του περιεχομένου της 
κύστης.

•  Τεχνική κρυωδίου με εφαρμογή πίεσης 
και χρόνο ψύξης  20 – 30sec σε δύο 
κύκλους. Άλως  3 – 4mm.

17 Βλεννώδης κύστη χειλέων

• Παροχέτευση της κύστης
•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή κρυωδίου 

με χρόνο ψύξης 10 – 20sec σε έναν ή 
δύο κύκλους
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Ένα μήνα μετά τη 
θεραπεία (αρχείο 
Τμήματος Κρυο-
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς 
Νοσοκομείο «Α. 
Συγγρός»)

Επιδερμιδικός σπίλος19

ΧΨ: 2x20sec

ΧΨ: 2x15sec

Δερματική Λεϊσμανίαση

•  Τεχνική κρυωδίου, ανοικτού ψε-
κασμού και ψεκασμού με ανοικτό 
κώνο, με χρόνο ψύξης 30sec, σε 
ένα ή δύο κύκλους ψύξης – από-
ψυξης

•  Συνδυασμός με ενδοβλαβικές δι-
ηθήσεις με άλατα πεντασθενούς 
αντιμονίου
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Τρεις μήνες μετά τη θεραπεία
(αρχείο Τμήματος Κρυοχειρουρ-
γικής Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»)

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα του 
προσώπου

Τεχνική ανοικτού ψεκασμού με χρό-
νο ψύξης 30 – 60sec, σ’ έναν κύκλο 
ψύξης – απόψυξης.
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ΧΨ: 1x30sec

2mm άλως

Σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις
23

Σμηγματορροϊκές 
υπερκερατώσεις
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Εφηλίδες & γεροντικές 
κηλίδες ράχης χεριών

Τεχνική ανοικτού ψεκασμού για 
ελάχιστο χρόνο (3 – 5sec) σε αρ-
κετές επαναλαμβανόμενες συνε-
δρίες
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Ένας μήνας μετά τη θεραπεία (αρχείο Τμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»)

• Θεραπεία εκλογής

•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή σπανιό-
τερα βαμβακοφόρου στειλεού

•  Χρόνος ψύξης: 10 – 20 sec ανάλογα με 
το μέγεθος και με άλω 1mm

•  Για μεγάλες σε μέγεθος και υπεργερ-
μένες βλάβες προτιμάται η απόξεση 
ή η κατ’ εφαπτόμενη εξαίρεση δια 
χειρουργικού μαχαιριδίου πριν τη 
θεραπεία

ΧΨ: 2χ5sec

Χηλοειδές: ενδοβλαβική 
κρυοχειρουργική

25

Ψύχουμε την βλάβη, με τη χρήση βελόνης, ως 
τα όριά της σε χρόνο, που κατά Ζουμπούλη, 
φθάνει τα 30min.

Χηλοειδή & υπερτροφικές ουλές

•  Οι πρόσφατες βλάβες ανταποκρίνονται 
καλύτερα στην θεραπεία

•  Τεχνική ανοικτού ψεκασμού ή κρυω-
δίου με χρόνο ψύξης 10 – 30 sec (1 ή 
2 κύκλοι)

•  Συνήθως πολλαπλές συνεδρίες, μηδε-
νική άλως

•  Συνδυασμός με ενδοβλαβικές ενέσεις 
κορτικοστεροειδών
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Τέσσερις μήνες 
μετά τη θεραπεία 
(αρχείο Τμήματος 
Κρυοχειρουργικής 
Νοσοκομείο «Α. 
Συγγρός»)

Αστεροειδή και κερασοειδή αιμαγγειώματα

Τεχνική κρυωδίου με εφαρμογή πίεσης με χρόνο 
ψύξης περίπου 5–10sec, άλως 1–2mm σε έναν ή 
δύο κύκλους ψύξης – απόψυξης 
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Έξι εβδομάδες μετά τη θεραπεία (αρχείο τμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»).

Αγγειοκεράτωμα

Τεχνική ανοικτού ψεκασμού για 
χρόνο όσο χρειάζεται να ψυχθεί 
όλη η βλάβη και να σχηματισθεί 
άλως 1mm
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Ένας μήνας μετά τη θε-
ραπεία (αρχείο Tμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νοσοκομείο 
«Α. Συγγρός»)

ΧΨ: 2χ30sec
3 συνεδρίες

ΧΨ: 2χ10sec

ΧΨ: 2χ10sec

Φλεβική λίμνη χείλους
•  Τεχνική κρυωδίου με χρόνο 

ψύξης 15 – 30sec, άλω 2 – 3mm 
σε έναν ή δύο κύκλους ψύξης 
– απόψυξης

•  Προσοχή στην αποκόλληση του 
κρυωδίου
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Ένας μήνας μετά τη θε-
ραπεία (αρχείο Τμήματος 
Κρυοχειρουργικής Νο-
σοκομείο «Α. Συγγρός»)

ΧΨ: 2χ15sec (ανοιχτός 
ψεκασμός)




