Cryochirurgie
Bij cryochirurgie wordt gebruikgemaakt van vloeibare stikstof, hetgeen zeer koud is.
Wanneer dit in aanraking komt met de huid, geeft het onmiddellijk een sterke bevriezing
waardoor afwijkende cellen kapot gemaakt worden.
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Voorbereiding
Voor deze behandeling zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

De behandeling
De dermatoloog sprayt vloeibare stikstof op de plek waardoor deze bevroren wordt.
Na een korte pauze om de plek te laten ontdooien, wordt de plek een tweede keer
bevroren.

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR BunschotenSpakenburg

Na de behandeling
Het gevolg van de bevriezing is, dat in het behandelde huidgebied binnen enkele uren
een zwelling ontstaat. Deze zwelling zal na enkele dagen weer verdwijnen. Er kan zich
ook een blaar vormen. Gedurende enkele dagen zal er wondvocht afgescheiden
worden: dit is een normale reactie. De vochtafscheiding zal geleidelijk afnemen en er zal
een korst ontstaan. Wanneer de korst gevormd is en er geen vochtafscheiding meer is,
hoeft u het niet steeds meer te verbinden. Een droog gaasje, alleen ter bescherming of
uit cosmetische overwegingen is dan voldoende. U kunt het eventueel ook openlaten.
Herstel
De genezingsperiode (totdat de korst is afgevallen) duurt in het gelaat 2 tot 4 weken en
iets langer op andere plaatsen. Bij bevriezing van tumoren in het gebied van ogen
(oogleden, voorhoofd, slapen, neusrug, wangen) kan een fikse zwelling van de oogleden
ontstaan, soms zelfs van beide ogen. Ook deze zwelling verdwijnt binnen enkele dagen.
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Bij bevriezing van tumoren op het voorhoofd, de slapen en het behaarde hoofd kan na
de behandeling pijn ontstaan die in het algemeen slechts enkele uren duurt. In dit geval
kunt u een pijnstiller nemen.
Mocht tijdens de periode van vochtafscheiding het behandelde huidgebied roder, dikker
of pijnlijker worden of wanneer de afscheiding gelig (pussend) wordt, dan bestaat de
kans dat er een bacteriële ontsteking opgetreden is. In dat geval kunt u beter direct
telefonisch contact opnemen met de afdeling Dermatologie.
De dermatoloog adviseert wanneer controle nodig is.
Nazorg
Vervang minimaal 2x daags het zalfgaasje of de wondpasta. Zet hierover een droog
gaasje en zet deze vast met een pleister.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

