
Це боляче?
Ні, ані трохи. Cпочатку відчувається лише холод,  а
потім легке поколювання, яке свідчить про
закінчення процесу заморожування. Лікування
завершено.  Дійсно завершено! Можна забути про
дискомфорт та догляд. Просто використовуйте
сонцезахисний крем, поки шкіра заживає.

ПРОСТЕ лікування для
ГЕНІАЛЬНОГО результату!

Просте і безболісне видалення

 доброякісних уражень шкіри

Кріохірургія це просто,
безпечно, ефективно…
і НЕ БОЛЯЧЕ!
Що таке кріохірургія?
Кріохірургія - це процес швидкого заморожування
клітин шкіри для видалення уражених тканин.
Він успішно використовується вже протягом майже
століття.
Freezpen - це інноваційний кріохірургічний
інструмент, за допомогою якого лікування
відбувається надзвичайно просто і точно, що для
Вас означає відсутність болю, пошкодження
навколишніх тканин, непривабливих шрамів та
післяопераційного догляду.

Як це працює?
Freezpen - це ручкоподібний пристрій, який
використовує потужний мікрострумінь холодного газу
для заморожування клітин шкіри до -89 ° C.
Специаліст просто спрямовує Freezpen на місце
ураження, натискає на кнопку і розпорошує холодний
газ протягом декількох секунд.
Замерзає лише  тканина, що була піддана впливу, а
шкіра навколо не зазнає змін. Оброблена тканина
утворює кірку, яка  зникне через пару тижнів, не
залишивши сліду.

Перед процедурою

Через кілька днів

Через кілька тижнів
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Що відбувається під час
лікування Freezpen?

Лікування

Маніпуляцію може проводити медичний працівник або
косметолог, залежно від ураження.

Послідовність виконання процедури:
• Анестезія не потрібна
• Оцініть розмір та глибину ураження
• Направте аплікатор на вогнище ураження
• Натисніть кнопку подачі кріогену
• Заморозьте ураження, «зафарбувавши» його, протягом
   5–30 секунд. (Це виглядає, як біла піна)
• Зупиніться, дочекайтесь поки шкіра висохне , потім
   повторіть процес заморожування.
• Готово! У наступні дні на замороженій тканині утвориться
   кірка, яка зійде за кілька тижнів.

Діагноз

Перед проведенням процедури
проконсультуйтесь зі спеціалістом.
Упевніться, що видаляти ураження
саме цим способом безпечно.

Якщо є сумніви, краще звернутися
за порадою до лікаря вузького
профілю.

Післяопераційний період

Після процедури рана не потребує специфічного догляду. 
Уникайте зайвого торкання до кірки та використовуйте
сонцезахисний крем доки вона не зійде. Якщо ураження
було глибоке, лікар може запропонувати повторний візит
для контролю.

Чи підходить тобі кріохірургія?
Якщо у вас є непривабливе або надокучливе ураження,
від якого ви хотіли б позбутися, попросіть свого лікаря
перевірити його та проконсультувати щодо варіантів
лікування.
Freezpen використовується для легкого та швидкого
видалення найбільш поширених уражень шкіри, таких
як папіломи, звичайні, підошовні та водяні бородавки,
гемангіоми, сонячні плями (сонячне лентіго),
пігментовані плями, генітальні бородавки, актинічний
або себорейний кератози тощо.
Зазвичай лікування не залишає слідів. Однак є
можливіть депігментації оброблених ділянок на темній
шкірі. Також у деяких випадках на цих місцях не
відростає волосся.

Тривалість лікування в залежності від виду ураження

Акрохордон 
 10-15 сек

Гемангіома
 5-15 сек

Водяні
бородавки

 3-5 сек

Себорейний
кератоз

 10-20 сек

Звичайні
бородавки
 10-30 сек

Подошовні
бородавки
 15-45 сек

Папіломи
 5-10 сек

Пігментовані плям 
10-30 сек

Сонячне лентіго  
15-45 сек

ШВИДКІСТЬ
Прицілився, заморозив,

висушив, заморозив.
Готово!

БЕЗБОЛІСНІСТЬ
Працює без порізу,

 без кровотечі,
без анестезії.

БЕЗДОГАННІСТЬ
Ідеальні результати

без рубців. Заморожені
тканини зникають

 через кілька тижнів.

ПОТУЖНІСТЬ
Мікроджет,

що заморожує
 тканини за секунди.

ТОЧНІСТЬ
Лікує дуже маленькі

ураження без
ушкодження тканин

навколо.

СПИТАЙТЕ У ЛІКАРЯ ПРО ЦЕЙ
ІНОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ


