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Krioterapia w dermatologii 
i medycynie estetycznej

Te me to dy lecz ni cze są sze ro ko sto so -
wa ne w me dy cy nie, zwła szcza w der ma to -
lo gii, a ostat nio tak że w me dy cy nie este tycz -
nej. Spo śród kil ku dzie się ciu jed no stek cho ro -
bo wych naj czę st szy mi der ma to lo gicz ny mi
wska za nia mi do krio chi rur gii są: bro daw ki
wi ru so we, ro go wa ce nie ło jo to ko we, ro go -
wa ce nie sło necz ne, leu ko pla kia, rak kol czy -
sto ko mór ko wy in si tu, rak pod staw no ko -
mór ko wy po wierz chow ny, ziar ni niak na czy -
nio wy, bli znow ce. Krio te ra pię sto su je się
rów nież w le cze niu ły sie nia plac ko wa te go
czy w ziar ni nia ku obrącz ko wa tym. Omówio -
ne zo sta ną pod sta wy dzia ła nia bio lo gicz ne go
ni skich tem pe ra tur na tkan ki oraz pod sta wo -
we tech ni ki, prze ciw wska za nia, od czy ny, po -
wi kła nia i skut ki krio te ra pii w róż nych zmia -
nach skór nych.

Krio te ra pia to le cze nie z wy ko rzy sta niem
ni skich tem pe ra tur (z grec kie go kry os – zim -
ny, the ra pe ia – le cze nie). We współ cze snej
me dy cy nie ter min ten od no si się do pro ce -

dur lecz ni czych, w których cza so we ob ni że -
nie tem pe ra tu ry tka nek spo wo du je za mie -
rzo ny efekt te ra peu tycz ny, nie po wo du jąc
ich de struk cji. Przy kła dem jest, sto so wa ne
w scho rze niach na rzą du ru chu przez fi zjo te -
ra peu tów czy re ha bi li tan tów, ochła dza nie
ca łe go cia ła w krio ko mo rze lub ochła dza nie
oko li cy sta wu nadmu chem chło dzą ce go ga zu
w ce lu zmniej sze nia sta nu za pal ne go, obrzę -
ku lub zła go dze nia bólu, wspo ma ga ją ce le -
cze nie far ma ko lo gicz ne i uła twia ją ce re ha bi li -
ta cję. W der ma to lo gii pro ce du rę, zwa ną ofi -
cjal nie „krio te ra pią zmian po wierz chow -
nych”, sto su je się np. w le cze niu ły sie nia
plac ko wa te go. Krio chi rur gia to na to miast
me to da le cze nia po le ga ją ca na za mra ża niu
tka nek w ce lu ich zni szcze nia. Ta me to da
w wy bra nych przy pad kach sta no wi al ter na -
ty wę do le cze nia chi rur gicz ne go, elek tro chi -
rur gicz ne go, la se ro we go, ra dio te ra pii czy
far ma ko lo gicz nej te ra pii cy to to ksycz nej i jest
wy ko rzy sty wa na w wie lu ga łę ziach me dy cy -
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ny, jed nak naj sze rzej w der ma to lo gii. Dzię ki
do stęp nym urzą dze niom wy ko rzy stu ją cym
róż ne me dia chło dzą ce oraz zna jo mo ści
tech ni ki za mra ża nia moż li we jest kon tro lo -
wa ne co do po wierzch ni i głębo ko ści, zni -
szcze nie zmia ny cho ro bo wej. Naj czę ściej
sto so wa ną obe cnie sub stan cją chło dzą cą jest
cie kły azot o tem pe ra tu rze -195,8°C, przy
które go wy ko rzy sta niu moż na uzy skać szyb -
kie schło dze nie tkan ki do tem pe ra tu ry 
-40°C. In ne sub stan cje krio ge nicz ne to: pod -
tle nek azo tu (-88,7°C), ze sta lo ny dwu tle nek
wę gla (-78,9°C), mie sza ni na skro plo nych ga -
zów pro pa nu i ete ru di me ty lo we go (-57°C).
Z uwa gi na wy ższe tem pe ra tu ry i nie moż -
ność osią gnię cia od po wie dniej szyb ko ści
i głę bo ko ści za mra ża nia nada ją się one je dy -
nie do le cze nia zmian po wierz chow nych.
Naj po pu lar niej szą me to dą jest na trysk cie kłe -
go azo tu na le czo ną zmia nę skór ną lub me -
to da kon tak to wa przy uży ciu sond i apli ka to -
rów.

Krio de struk cja roz pa try wa na na po zio -
mie ko mór ko wym jest zja wi skiem zło żo -
nym. Fi zycz ną jej pod sta wą jest, bę dą ca skut -
kiem ozię bie nia, kry sta li za cja wo dy za rów no
w prze strze ni po za ko mór ko wej, co pro wa -
dzi do za bu rzeń elek tro li to wych i uszko dze -
nia błon ko mór ko wych, jak i wo dy we -
wnątrz ko mór ko wej, co pro wa dzi do uszko -
dze nia li zo so mów, re ti ku lum en do pla zma -
tycz ne go i mi to chon driów. Kry sta li za cja we -
wnątrz ko mór ko wa ko mórek na skór ka za -
cho dzi w tem pe ra tu rze po ni żej -22°C,
a w fi bro bla stach po ni żej -35°C. Pro ces two -
rze nia kry szta łów za le ży rów nież od szyb ko -
ści schła dza nia. Przy po wol nym schła dza niu
do mi nu je kry sta li za cja ze wną trz ko mór ko wa,
przy szyb kim – we wnątrz- i ze wną trz ko mór -
ko wa. Rów nie waż ny dla zni szcze nia ko -
mórek jest pro ces roz mra ża nia, bo wiem
w po cząt ko wej je go fa zie na stę pu je agre ga cja
drob nych kry szta łów w bry ły lo du, co pro -
wa dzi do me cha nicz ne go uszko dze nia ko -
mórek i ich śmier ci. Dzie je się tak przy po -

wol nym wzro ście tem pe ra tu ry. Dla zni sz -
cze nia tkan ki po trzeb ne jest więc szyb kie
schło dze nie w tem pie po nad 100°C/min do
tem pe ra tu ry po ni żej -25°C oraz po wol ne
roz mro że nie w tem pie po ni żej 10°C/min.
Aby zwięk szyć sku tecz ność za bie gu krio chi -
rur gicz ne go, zwy kle sto su je się dwa cy kle za -
mra ża nia-roz mra ża nia, bez po śre dnio po so -
bie na stę pu ją ce. Głę bo kość de struk cji tkan ki
za le ży od cza su apli ka cji krio ge nu. Zmia ny
po wierz chow ne, na skór ko we, jak bro daw ki
wi ru so we czy ogni ska ro go wa ce nia sło necz -
ne go lub ło jo to ko we go, mro zi się cie kłym
azo tem przez 10-20 se kund, głęb sze zmia ny
skór ne, jak ogni ska ra ka pod staw no ko mór ko -
we go, przez 45-60 se kund. Na sto pień mar -
twi cy tkan ki ma więc wpływ tem pe ra tu ra
i czas za mra ża nia, typ tkan ki, ale rów nież jej
ukrwie nie. Zmia ny do brze ukrwio ne, jak na -
czy nia ki, tru dniej ule ga ją de struk cji, gdyż ży wa
cyr ku la cja znacz nie przy spie sza fa zę roz mra -
ża nia. Na to miast zmia ny zlo ka li zo wa ne
w oko li cach sła bo ukrwio nych, jak podu dzia
czy tu łów roz mra ża ją się wol niej, co na le ży
uwzglę dnić, mo dy fi ku jąc czas za mra ża nia. 

Za bie gi krio chi rur gicz ne są sto sun ko wo
pro ste, ta nie i bez piecz ne, rzad ko po wo du ją
po waż niej sze po wi kła nia, a sku tecz ność ich
jest po rów ny wal na z wy mie nio ny mi wy żej
me to da mi. Pa mię tać jed nak na le ży, że nie są
to za bie gi bez bo le sne, choć na ogół ból nie
ma du że go na si le nia, a zmia ny więk sze,
w do brze uner wio nych oko li cach moż na
przed mro że niem znie czu lić 2-pro c. roz -
two rem li gno ka i ny lub po dać do u st nie śro -
dek prze ciw bólo wy. Uwa ża ne są za za bie gi
bez kr wa we, co nie jest do koń ca praw dą,
bo wiem w przy pad ku zmian z nadżer ką lub
owrzo dzia łych w fa zie roz mra ża nia na sku tek
roz sze rze nia na czyń mo że dojść do krwa -
wie nia. Zwy kle jest ono znacz nie mniej sze
niż przy tra dy cyj nych za bie gach chi rur gicz -
nych i ustę pu je w fa zie na ra sta nia obrzę ku,
co jest przy dat ne w le cze niu zmian na czy nio -
wych. Pa cjen ci, którzy sto su ją le ki prze ciw -
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krze pli we, nie mu szą ich od sta wiać przed za -
bie giem. For mo wa nie się mar twi cy wią że się
z obrzę kiem, two rze niem pę che rza i są cze -
niem w pierw szych 2-3 dniach po za bie gu,
z na stę po wym jej stop nio wym od dzie le niem
i na skór ko wa niem ra ny. Go je nie trwa, w za -
leż no ści od po wierzch ni i głę bo ko ści oraz
oko li cy cia ła, a wła ści wie jej ukrwie nia, oko ło
2-4 ty go dni. W tym cza sie ra na po win na być
prze my wa na ła god nym środ kiem od ka ża ją -
cym i za o pa trzo na opa trun kiem z do dat kiem
pre pa ra tu an ty bak te ryj ne go. W re zul ta cie za -
bie gu krio chi rur gicz ne go po wsta je bli zna
o cha rak te rze mniej lub bar dziej odbar wio -
nej, gład kiej pla my o śre dni cy po la mro żo ne -
go. Rzad ko i je dy nie przy le cze niu głęb szym
no wo two rów zło śli wych do cho dzi do bli -
zno wa te go prze ro stu w cen trum bli zny,
który sa mo i st nie ustę pu je w cią gu kil ku mie -
się cy. Nie ob ser wu je się na ogół ke lo i dów
w bli znach krio chi rur gicz nych. Do głów nych
prze ciw wska zań na le żą krio glo bu li ne mia, za -
bu rze nia krą że nia ob wo do we go w prze bie -
gu cho rób tkan ki łącz nej, ze spół Ra y nau da,
cu krzy ca. Li sta jed no stek der ma to lo gicz nych,
w których wy ko rzy stać moż na krio chi rur gię
i krio te ra pię jest dłu ga, jed nak w tym ar ty ku -
le przed sta wio ne zo sta ną je dy nie te, które
sta no wią naj czę st sze do nich wska za nia. Sto -
sun ko wo no wą me to dą jest krio li po li za,
w której ni skie tem pe ra tu ry są wy ko rzy sty -
wa ne do re duk cji tkan ki tłu szczo wej[1,2].

Krio chi rur gia bro da wek wi ru so wych

Bro daw ki wi ru so we są spo wo do wa ne
za ka że niem na skór ka lub na błon ka wi ru sa mi
HPV (hu man pa pil lo ma vi rus). Obe cnie zna -
nych jest oko ło 150 ty pów HPV, nie które
ma ją po ten cjał onko gen ny. Do za ka że nia do -
cho dzi w wy ni ku bez po śre dnie go lub po śre -
dnie go kon tak tu (przez przedmio ty), cze mu
sprzy ja ją po wierz chow ne ura zy na skór ka.
Wi ru sy HPV wni ka ją przez war stwę ro go wą
do war stwy pod staw nej, gdzie wbu do wu ją

się do ją dra ko mór ko we go, po wo du jąc cha -
rak te ry stycz ny prze rost na skór ka w po sta ci
hi per ke ra to tycz nej grud ki na skór ko wej, ko -
lo ru zdro wej skóry, o śre dni cy od 1 mm do
kil ku cm. Kli nicz nie bro daw ki wy stę pu ją
w czte rech pod sta wo wych po sta ciach kli -
nicz nych: bro daw ki po spo li te, bro daw ki
stóp, bro daw ki pła skie oraz bro daw ki na rzą -
dów płcio wych, zwa ne też kłyk ci na mi koń -
czy sty mi. Bro daw ki na le żą do czę stych scho -
rzeń der ma to lo gicz nych, sza cu je się, że 
5-30% dzie ci i mło dych do ro słych je mia ło,
ma lub mieć bę dzie. W wy ni ku miej sco wej
mo bi li za cji im mu no lo gicz nej mo gą spo nta -
nicz nie ustą pić, co mo że na stą pić po kil ku la -
tach trwa nia za ka źnej in fek cji. Nie jest obe c -
nie do stęp ny lek dzia ła ją cy wy biór czo na wi -
ru sy HPV, dla te go le cze nie bro da wek opie ra
się na che micz nym lub chi rur gicz nym usu -
wa niu wi docz nych gru dek, ewen tu al nie
z po bu dze niem miej sco wej od po wie dzi im -
mu no lo gicz nej (imi kwi mod). Krio chi rur gia
jest obok che micz ne go (ke ra to li tycz ne go) le -
cze nia naj po pu lar niej szą opcją te ra peu tycz ną
w le cze niu wszy st kich ty pów. Tra dy cyj nie
wy ko rzy sty wa ny jest cie kły azot w me to dzie
kon tak to wej lub na try sko wej lub pod tle nek
azo tu. Me to dy te są sto so wa ne głów nie
w der ma to lo gicz nym lecz nic twie otwar tym
z uwa gi na ko niecz ność po sia da nia urzą dzeń
do apli ka cji tych ga zów oraz sta łe go za o pa -
trze nia w cie kły azot lub pod tle nek azo tu.
Za bieg za mra ża nia po je dyn czej zmia ny trwa
5-30 se kund, zwy kle do zbie le nia, oszro nie -
nia i stwar dnie nia ca łej grud ki z mar gi ne sem
ok. 1-2 mm. Za bieg moż na po wtórzyć tuż
po roz mro że niu. Krio chi rur gia zmian na
pode szwach, pal cach, twa rzy, a zwła szcza
w oko li cach wa łów pa znok cio wych, szcze -
gól nie licz nych i du żych, głę bo kich gru dek,
jest bo le sna, dla te go po le ca się znie czu le nie
na się ko we 2-proc. li gno ka i ną. W cią gu 2 dni
po za bie gu roz wi ja się od czyn pę che rzo wy,
z su ro wi czo-krwi stym wy się kiem, naj le piej
gdy podmi no wu je on bro daw kę, a na stęp nie
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two rzy się ciem ny mar twi czy strup, który
od dzie la się po 2 ty go dniach. Cza sem jed no -
ra zo wy za bieg po wo du je je dy nie mar twi cę
czę ści bro daw ki i wte dy na le ży go po -
wtórzyć, naj le piej tuż po wy go je niu ra ny,
czy li po 2-3 ty go dniach. Sku tecz ność jed no -
ra zo we go za bie gu oce nia na jest na oko ło
50%, co jest po rów ny wal ne z in ny mi me to -
da mi le cze nia. Cza sem, zwła szcza na pode -
szwach, po moc ne jest uprze dnie czę ścio we
złu szcze nie po wierz chow nych warstw bro -
daw ki pre pa ra tem 30-50-proc. mocz ni ka lub
kwa su sa li cy lo we go o stę że niu 20-40%. 
No wo ścią na ryn ku są do stęp ne obe cnie bez
re cep ty pre pa ra ty do do mo wej krio chi rur gii
bro da wek w po sta ci apli ka to rów ze skom pre -
so wa nym pro pa nem i ete rem dwu me ty lo -
wym. Ich za le tą jest moż li wość sa mo dziel nej
na wet kil ku krot nej apli ka cji, jed nak nie osią ga -
ją one tak ni skich tem pe ra tur jak wy mie nio ne
wcze śniej, stąd są mniej sku tecz ne. Za le tą
krio chi rur gii bro da wek wi ru so wych, w po -
rów na niu z in ny mi me to da mi chi rur gicz ny mi,
jest nie wiel kie bli zno wa ce nie, co jest szcze -
gól nie cen ne w le cze niu zmian na sto pach
i w oko li cach wa łów pa znok cio wych [1,3-5].

Krio chi rur gia ła god nych no wo two rów
skóry

Ro go wa ce nie ło jo to ko we, zwa ne też
bro daw ką ło jo to ko wą lub star czą, jest bar -
dzo czę stym ła god nym roz ro stem na skór ka
wy stę pu ją cym u osób star szych. Po je dyn cza
zmia na to spo i sta na skór ko wa grud ka o bro -
daw ko wa tej lub ka la fio ro wa tej, szor st kiej po -
wierzch ni, bar wie od ja sno brą zo wej do
czar nej, cza sem uszy pu ło wa na lub pła ska,
o śre dni cy od 0,2 do kil ku cm, zwy kle 
0,5-1 cm. W obra zie der ma to sko po wym jej
cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi są: bia łe pseu -
do cy sty ro go we, brą zo we czo py ro go we
oraz ho mo gen ny bez struk tu ral ny barw nik,
czę sto o sza ra wym od cie niu brą zu. Zmia ny
zwy kle są mno gie, wy stę pu ją na gło wie i tu ło-

wiu, zwła szcza w oko li cach ło jo to ko wych:
na czo le, skro niach, szyi, gór nej czę ści klat ki
pier sio wej w oko li cach mię dzy i pod sut ko -
wych. Po je dyn cze grud ki wy stę pu ją rów nież
na koń czy nach. Nie ule ga ją trans for ma cji no -
wo two ro wej. Są istot nym de fek tem ko sme -
tycz nym i praw do po dob nie naj czę st szym,
obok włók nia ków mięk kich, obiek tem drob -
nych za bie gów der ma to chi rur gicz nych ze
wska zań ko sme tycz nych. Krio chi rur gia jest
ide al ną me to dą le cze nia ro go wa ce nia ło jo to -
ko we go, bo wiem naj le piej nada je się do de -
struk cji zmian w obrę bie na skór ka. Pro ce du -
ra mro że nia jest podob na do wspo mnia nej
wy żej w le cze niu bro da wek wi ru so wych.
Krót kie, 10-15-se kun do we, za mra ża nie po -
wo du je je dy nie mar twi cę grud ki na skór ko -
wej, która jest podmi no wa na pły nem wy się -
ko wym, od dzie la się od nie uszko dzo nej
skóry wła ści wej i po kil ku dniach od pa da ja ko
su chy stru pek. Go je nie zwy kle prze bie ga bez
po wi kłań, a w miej scu bro daw ki po zo sta je
dys kret ne, gład kie odbar wie nie. Krio chi rur -
gia przez swo ją pro sto tę umoż li wia jed no ra -
zo we le cze nie licz nych ognisk bez więk sze go
dys kom for tu. W przy pad ku zbyt „ostroż nej”
apli ka cji cie kłe go azo tu moż li we jest nie cał -
ko wi te zni szcze nie grud ki, co nie sta no wi
pro ble mu, za bieg moż na po wtórzyć. Pro -
ble mem ko sme tycz nym mo że być odbar -
wio na bli zen ka z prze bar wio ną ob wód ką,
która mo że wy stą pić u osób o ciem nej kar -
na cji po le cze niu bro da wek, zwła szcza na tu -
ło wiu. Zmia ny te z bie giem cza su ja śnie ją,
choć nie cał ko wi cie. Moż na za le cić pre pa ra ty
odbar wia ją ce oraz ochronę przed UV[1,4,5].

Choć przy od po wie dnio dłu gim mro że -
niu moż na uzy skać mar twi cę zmian zlo ka li -
zo wa nych w głę bi skóry jak i in nych ła god -
nych no wo two rów przy dat ko wych (prze -
rost gru czo łów ło jo wych, na bło niak wło so -
wy, sy rin go ma, pi lo ma tri co ma) oraz włók nia -
ków mięk kich i twar dych, neu ro fi bro ma, le io -
my o ma itp., to jed nak dłu gi okres go je nia i ry -
zy ko po zo sta wie nia bli zny gor szej ko sme -
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tycz nie niż zmia na pier wot na spra wia, że na -
le ży za pro po no wać in ną niż krio chi rur gia
opcję te ra peu tycz ną. Cie kły azot moż na też
sto so wać w ce lu krio a bla cji zna mion na skór -
ko wych, ło jo wych czy ty pu ILVEN (In flam -
ma to ry Li ne ar Ver ru co us Epi der mal Ne vus –
za pal ne li nij ne bro daw ko wa te zna mię na -
skór ko we)[1,4,5]. Jed nak przy roz le głych zmia -
nach dłu gie go je nie i nie za da wa la ją cy ko sme -
tycz nie efekt koń co wy w po sta ci odbar wio -
nej, za ni ko wej bli zny wi docz nej w ca łym ob -
sza rze le czo nej zmia ny, czę sto z prze bar wio -
ną ob wód ką oraz czę ste na wro ty są po wo -
dem do roz wa że nia in nych me tod le cze nia.

Krio chi rur gia sta nów przedra ko wych
i ra ków skóry

Ro go wa ce nie sło necz ne, zwa ne też star -
czym, jest czę stym ob ja wem prze wle kłe go
po sło necz ne go uszko dze nia skóry i jed no -
cze śnie sta nem przed no wo two ro wym ra ka
pła sko na błon ko we go, zwa ne go rów nież kol -
czy sto ko mór ko wym. Przy czym ry zy ko ze -
zło śli wie nia nie prze kra cza 20%. Wy stę pu je
u osób w pode szłym wie ku, o ja snej kar na cji
skóry, w miej scach prze wle kle eks po no wa -
nych na słoń ce, czy li na twa rzy, a zwła szcza
na grzbie cie no sa, po licz kach, czo le, w oko -
li cach jarz mo wych, na mał żo wi nach usznych,
czer wie ni war gi dol nej, na ły si nie u męż -
czyzn oraz grzbie tach rąk i przedra mio nach.
Ob ja wem są nie re gu lar ne, szor st kie ogni ska
na war stwio nych łu sek o śre dni cy ok. 1 cm,
cza sem przy bie ra ją ce po stać ro gu skór ne go,
cza sem z na cie kiem za pal nym u pod sta wy,
cza sem z drob ny mi nadżer ka mi i strup ka mi,
co od po wia da zwy kle bar dziej za a wan so wa -
nym zmia nom ty pu pro li fe ra cyj ne go ze
zwiększo nym ry zy kiem roz wo ju in wa zyj ne -
go ra ka. Te go ty pu zmia ny sta no wią bar dzo
do bre wska za nie do krio chi rur gii ja ko me to -
dy słu żą cej de struk cji zmian po wierz chow -
nych, na skór ko wych, zwła szcza obej mu ją -

cych więk sze ob sza ry skóry i jest ona obe -
cnie naj po pu lar niej szą me to dą „le cze nia
ogni sko we go” ro go wa ce nia sło necz ne go,
zwła szcza gdy ogni ska są po je dyn cze i wy ra -
źnie od gra ni czo ne. Me to da ta sta no wi rów -
nież uzu peł nie nie tzw. „te ra pii po la” pre pa ra -
ta mi imi kwi mo du lub me bu tynianu ingenolu,
gdy le cze nie to oka że się czę ścio wo sku tecz -
ne. Gdy ist nie je kli nicz ne podej rze nie in wa zji
no wo two ro wej, wska za ne jest wy ko na nie
bio psji skór nej z naj bar dziej „podej rza ne go”
frag men tu i przy stą pie nie do krio te ra pii po jej
wy klu cze niu. W przy pad kach ty po we go kli -
nicz nie ro go wa ce nia sło necz ne go moż na
przy stą pić do krio chi rur gii bez po prze dza ją -
cej bio psji. Ty po wa pro ce du ra to dwu krot na
apli ka cja cie kłe go azo tu przez 10-20 se kund.
Na tę że nie bólu zwy kle nie wy ma ga znie czu -
le nia miej sco we go, a ra na po za bie gu goi się
w cią gu dwóch ty go dni, po zo sta wia jąc nie -
wiel kie odbar wie nie. 

Cho ro ba Bo we na, czy li rak kol czy sto ko -
mór ko wy in si tu cha rak te ry zu je się znacz ne -
go stop nia dys pla zją na skór ka bez in wa zji do
skóry wła ści wej. Kli nicz nie ma po stać do brze
ogra ni czo nej, czer wo nej tarcz ki o łu szczą cej
się po wierzch ni o wy mia rach 1-2 cm. Wy -
stę pu je u osób star szych, z ja sną kar na cją
rów nież w miej scach eks po no wa nych na
słoń ce, ale tak że na koń czy nach dol nych,
gór nych i tu ło wiu. Ogni ska mo gą być po je -
dyn cze lub mno gie. Rów nież jest on do brym
wska za niem do krio chi rur gii ja ko zmia na sze -
ro ka i po wierz chow na, o gru bo ści nie prze -
kra cza ją cej 1-2 mm. Pro ce du ra jest podob na
do mro że nia ro go wa ce nia sło necz ne go,
choć za le ca ne jest nie co dłuż sze mro że nie,
bo trwające 20-30 sek., z uwzglę dnie niem
śre dni cy ogni ska oraz oko li cy. Podob nie
rzecz ma się z ery tro pla zją Qu e y ra ta, ra kiem
pła sko na błon ko wym in si tu w oko li cach na -
rzą dów płcio wych. W obu przy pad kach ko -
niecz ne jest po bra nie bio psji z ogni ska w ce -
lu po twier dze nia hi sto pa to lo gicz ne go roz po -
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zna nia przed wy ko na niem za bie gu, aby nie
prze o czyć in wa zyj ne go ra ka, zwła szcza
w oko li cach ge ni tal nych, oraz cho ro by za pal -
nej o podob nym obra zie kli nicz nym. Za bieg
w oko li cach wstrzą so rod nych, jak oko li ce
na rzą dów płcio wych, wy ma ga znie czu le nia
miej sco we go 2-proc. li gno ka i ną lub kre mem
EM LA®. Krio chi rur gia jest też sku tecz na w le -
cze niu ognisk leu ko pla kii bło ny ślu zo wej ja -
my ust nej czy na rzą dów płcio wych, zwła -
szcza zmian roz le głych i płyt kich lub ja ko
uzu peł nie nie me to dy chi rur gicz nej. Trze ba
jed nak za zna czyć, że nie jest za le ca na w le -
cze niu ra ka in wa zyj ne go błon ślu zo wych
i przy ja kim kol wiek podej rze niu in wa zji no -
wo two ro wej na le ży po brać bio psję, i – w przy-
pad ku po zy tyw ne go wy ni ku – wy brać ra dy -
kal niej szą me to dę le cze nia.

Rak pod staw no ko mór ko wy to naj czę st -
szy z no wo two rów zło śli wych skóry, do ty -
czy 30% po pu la cji, głów nie osób w pode -
szłym wie ku, z których po ło wa ma wię cej
niż jed no ogni sko. Wy wo dzi się z ko mórek
pro ge ni to ro wych przy dat ków skór nych,
roz wi ja się po wo li w skórze, na cie ka jąc na
le żą ce po ni żej tkan ki mię śnie, chrzą st ki, ko -
ści, pro wa dząc do ich zni szcze nia. Prze rzu -
ty da je nie zwy kle rzad ko. Ma zwy kle po stać
spo i ste go po ły skli we go guz ka z cen tral nym
owrzo dze niem (po stać guz ko wo-wrzo dzie -
ją ca), drą żą ce go owrzo dze nia (tzw. wrzód
żrą cy, częsty w fałdach no so wych), ciem no -
czer wo nej tarcz ki z drob ny mi gu zecz ka mi
i strup ka mi (po stać po wierz chow na), spo i s -
tej nie rów nej bli zny (po stać twar dzi no po -
dob na, bli zno wa cie ją ca), guz ka lub tarcz ki
z ziar na mi pig men tu (po stać barw ni ko wa).
Choć pod sta wo wą me to dą le cze nia jest
wy cię cie chi rur gicz ne, krio chi rur gia jest al -
ter na tyw ną opcją te ra peu tycz ną o po rów -
ny wal nej sku tecz no ści (ok. 10% ry zy ka
wzno wy), pod wa run kiem wła ści wej kwa li fi -
ka cji do le cze nia. Wska za niem są przede
wszy st kim ogni ska ma łe i po wierz chow ne:
guz ko we o śre dni cy do 0,5 cm oraz po -

wierz chow ne do 2 cm. Przy le cze niu więk -
szych ognisk ro śnie ry zy ko wzno wy. Prze -
ciw wska za niem są ogni ska ra ka o tzw. du -
żym ry zy ku wzno wy, jak typ twar dzi no po -
dob ny, bli zno wa cie ją cy, typ wrzo du żrą ce -
go, typ guz ko wo-wrzo dzie ją cy o śre dni cy
po wy żej 2 cm oraz ty pu ra ka me ta ty po we -
go, mi kro guz ko we go, o na cie ka ją cym ty pie
wzro stu lub z ce cha mi in wa zji oko ło ner wo -
wej. Te czte ry ostat nie ce chy od no szą się
do ba da nia mi kro sko po we go wy cin ka gu za,
które mu si po prze dzić de cy zję o wy bo rze
tej me to dy te ra peu tycz nej. W przy pad ku ra -
ka pod staw no ko mór ko we go za le ca się 2-
krot ną, zwy kle 45, 60-se kun do wą apli ka cję
cie kłe go azo tu, w za leż no ści od po wierzch -
ni i gru bo ści gu za oraz ukrwie nia oko li cy tak,
aby czas roz mra ża nia wy no sił ok. 3 mi nut.
Na le ży też uwzględnić, podob nie jak w tra -
dy cyj nej chi rur gii 4-mi li me tro wy mar gi nes.
Le cze nie zmian guz ko wych jest sku tecz niej -
sze przy uży ciu koń cówek kon tak to wych
o śre dni cy prze kra cza ją cej śre dni cę gu za.
W le cze niu więk szych zmian po wierz chow -
nych sto su je się me to dę na try sko wą. Po nie -
waż trud no jest za pew nić jed na ko wą głę bo -
kość za mro że nia w obrą bie ca łe go po la, po -
moc ne jest podzie le nie na dwa lub czte ry
mniej sze po la. W przy pad ku mro że nia
zmian na gło wie, która jest naj czę st  szą lo ka li -
za cją no wo two ru, na le ży spodzie wać się sil -
niej sze go niż w przy pad ku ro go wa ce nia sło -
necz ne go od czu cia bólu, stąd wska za ne jest
znie czu le nie miej sco we 2-proc. roz two rem
li gno ka i ny. Go je nie trwa oko ło mie sią ca.
Po nie waż mar twi ca jest tu głęb sza, cza sem
przy da je się me cha nicz ne jej od dzie le nie lub
za sto so wa nie pre pa ra tów ze wnę trz nych
roz mięk cza ją cych en zy ma tycz nie włók nik,
co przy spie sza go je nie. Efek tem koń co wym
jest odbar wio na za ni ko wa bli zna, która, nie -
ste ty, zwła szcza na twa rzy, jest zwy kle
bar dziej wi docz na niż bli zna chi rur gicz na
i jest to głów ny po wód do re zy gna cji z tej
me to dy[1,2,4,5]. 
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Krio chi rur gia gu zów i zmian 
na czy nio wych 

Ziar ni niak na czy nio wy, zwa ny rów nież
rop nym lub w tłu ma cze niu z an giel skie go lo -
bu lar nym na czy niakiem wło śnicz ko wym, to
czę sto wy stę pu ją cy ła god ny no wo twór na -
czy nio wy. Ce chu je go ogni sko wa, zra zi ko wa
pro li fe ra cja śród błon ków w gór nej czę ści
skóry wła ści wej, pro wa dzą ca w krót kim cza -
sie, oko ło 2 ty go dni, do po wsta nia uszy pu ło -
wa ne go czer wo ne go guz ka, zwy kle o śre -
dni cy 0,5-1 cm, który ob fi cie krwa wi przy
drob nych ura zach. Czę sto na pię ty nad guz -
kiem na skórek ule ga prze rwa niu, co sprzy ja
nad ka że niu bak te ryj ne mu. Wy stę pu je naj -
czę ściej po je dyn czo, mo że po ja wić się
w każ dym wie ku i w każ dej oko li cy cia ła,
włą cza jąc bło ny ślu zo we. Szcze gól ne pre dy -
spo zy cje wy ka zu ją ko bie ty cię żar ne i pa cjen -
ci le cze ni re ti no i da mi. Ziar ni niak na czy nio wy
jest do brym wska za niem do krio chi rur gii ja ko
me to dy al ter na tyw nej do chi rur gii lub le cze -
nia la se ro we go. Naj lep sza w tym przy pad ku
jest me to da kon tak to wa z uci skiem, który za -
pew ni za mro że nie za rów no czę ści na czy nia -
ka wy sta ją cej po nad po wierzch nię skóry, jak
i głęb sze zra zi ki na czy nio we znaj du ją ce się
w środ ko wych war stwach skóry. Śre dni ca
apli ka to ra po win na od po wia dać śre dni cy
guz ka. Ja ko zmia na ob fi cie una czy nio na wy -
ma ga dłuż sze go cza su mro że nia, tj. 30-45,
a na wet do 60 se kund z po wo du skróco ne -
go cza su roz mra ża nia. Moż na też sto so wać
me to dę na try sko wą, naj le piej z ogra ni cze -
niem po la, aby unik nąć roz pry sku i uszko -
dze nia ota cza ją cej zdro wej skóry. Za bieg po -
wta rza się dwu krot nie. Po roz mro że niu czę -
sto do cho dzi do krwa wie nia z po sze rzo nych
na czyń, jed nak na ra sta ją cy w ota cza ją cej na -
czy nia tkan ce obrzęk szyb ko je za trzy mu je.
Po za bie gu do brze jest za ło żyć opa tru nek ze
spo ngo sta nem i zo sta wić do następne go
dnia. W cią gu ty go dnia gu zek ule ga mar twi -
cy, po wsta je czar ny krwo tocz ny strup, który

po ko lej nych 7 dniach od pa da. Nie jest
wska za ne wcze śniej sze usu wa nie mar twi cy,
gdyż mo że to spo wo do wać krwa wie nie.
W przy pad ku zbyt płyt kie go za mro że nia, co
czę ściej się zda rza w me to dzie na try sko wej,
na czy niak mo że odro snąć. Na le ży wte dy tuż
po od dzie le niu mar twi cy do mro zić pod sta -
wę zmia ny. Efekt koń co wy jest pod wzglę -
dem ko sme tycz nym bar dzo do bry. Naj waż -
niej sze przed pod ję ciem le cze nia jest wy klu -
cze nie czer nia ka oraz zna mie nia Spitz.
W przy pad ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści na -
le ży usu nąć zmia nę tra dy cyj ną me to dą chi -
rur gicz ną i prze słać do ba da nia hi sto pa to lo -
gicz ne go[1,4,5].

Na czy nia ki star cze to mno gie, wy stę pu -
ją ce na tu ło wiu i do sieb nych czę ściach koń -
czyn, drob ne ru bi no we guz ki, o śre dni cy 
1-2 mm. Są ła god ny mi, po wierz chow ny mi,
ogra ni czo ny mi roz ro sta mi ka pi lar ny mi, nie
ma ją ten den cji do krwa wie nia i zło śli wie nia.
La se ro te ra pia i elek tro ko a gu la cja są me to da -
mi z wy bo ru w le cze niu tych zmian, jed nak
więk sze guz ki, o śre dni cy 3-5 mm, mo gą być
le czo ne krio chi rur gicz nie. Podob nie jak
w ziar ni nia ku na czy nio wym naj le piej za sto so -
wać krio de struk cję kon tak to wą, a śre dni ca
apli ka to ra nie po win na prze kra czać śre dni cy
guz ka. Mro że nie jest krót kie, do sto so wa ne
do wiel ko ści zmia ny, ale uwzglę dnia ją ce
zwięk szo ny prze pływ krwi, tj. 15-20 se kund.
Po stę po wa nie po za bie gu jest stan dar do we
– ze wnę trz ne od ka ża nie i opa tru nek w fa zie
wy się ku. Nie wy stę pu je tu krwa wie nie jak
w przy pad ku ziar ni nia ka na czy nio we go, jed -
nak obrzęk, wy sięk oraz dłuż sze niż po elek -
tro ko a gu la cji czy la se ro te ra pii go je nie spra -
wia, że krio te ra pia jest sto so wa na wy jąt ko -
wo. Podob nie rzecz ma się z na czy nia ka mi
gwiaź dzi sty mi. Krio chi rur gicz nie le czy się je -
dy nie więk sze zmia ny z wy ra źnym cen tral -
nym guz kiem, opor nym na le cze nie elek tro -
ko a gu la cją lub la se ro te ra pią[1,4,5].

Na czy niak ty pu „je zior ka żyl ne go” czę sto
wy stę pu je u star szych osób na war gach lub
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uszach. Przy czy ną jest naj czę ściej uraz,
a zmia na ma po stać po sze rzo ne go na podo -
bień stwo ży la ka po je dyn czego na czy nia. Kli -
nicz nie to mięk ki si na wy gu zek o śre dni cy do
0,5 cm. Mo że być rów nież le czo ny krio chi -
rur gicz nie, lecz z uwzglę dnie niem głę bo kie -
go umiej sco wie nia zmia ny w środ ko wych
i dol nych war stwach skóry oraz du że go ka li -
bru na czy nia, które go ścia na z na tu ry jest
opor na na krio de strukcję. Sku tecz ne są je dy -
nie za bie gi me to dą kon tak to wą z dłu go trwa -
łym 45-, a nawet 60-se kun do wym uci skiem.
Czę sto wy ma ga ne jest po wta rza nie za bie -
gów. Po wi kła niem za bie gu mo że być utrzy -
mu ją cy się przez kil ka dni obrzęk war gi oraz
uby tek gra ni cy czer wie ni war go wej[1].

Kr io chi rur gia, obe cnie za stę po wa na la se -
ro te ra pią i pro pra no lo lem, nadal mo że zna -
leźć za sto so wa nie w le cze niu na czy nia ków
dzie cię cych. Po wierz chow ne za mra ża nie
czę ści na czy nia ka mo że za ha mo wać pro li fe -
ra cję i za po cząt ko wać je go re gre sję. Na czy -
nia ki głę bo kie, zwła szcza wy stę pu ją ce na bło -
nach ślu zo wych, nie wy ka zu ją ten den cji do
sa mo i st ne go ustę po wa nia i krio de struk cja jest
tu do brą opcją te ra peu tycz ną, al ter na tyw ną
do te ra pii pul sa cyj nym la se rem barw ni ko -
wym. Cie kły azot sto so wać moż na w for mie
kon tak to wej lub na try sko wej. Więk sze zmia -
ny moż na le czyć eta pa mi w kil ku ty go dnio -
wych od stę pach. Na czy nia ki obej mu ją ce
czer wień war go wą za mra ża się od stro ny
przed sion ka ja my ust nej, aby unik nąć ubyt ku
czer wie ni war go wej. Go je nie prze bie ga ją ce
z roz mię ka niem tkan ki mar twi czej i two rze -
niem ziar ni ny po kry wa ją cej się na stęp nie na -
błon kiem trwa 3-4 ty go dnie. Po wi kła niem
za bie gu jest obrzęk bło ny ślu zo wej, gdy jest
on na si lo ny, cho re mu moż na po dać gli ko kor -
ty ko ste ro i dy. Za le ca się czę ste płu ka nie ła -
god ny mi pre pa ra ta mi od ka ża ją cy mi.

La se ro te ra pia jest obe cnie me to dą z wy -
bo ru w le cze niu na czy nia ków pła skich i te le -
an giek ta zji. Po wierz chow na krio te ra pia po -
wo du je zbie le nie lub ra czej roz ja śnie nie

zmian, jed nak ja ko me to da nie wy biór cza
mo że spo wo do wać bli zno wa ce nie[1,4,6]. 

Krio chi rur gia zmian me la no cy tar nych

Krio chi rur gia, na wet po wierz chow na,
mo że spo wo do wać zni szcze nie me la no cy -
tów na skór ko wych, co wi dać w po sta ci
odbar wień po za bie gach. Mo że to być wy -
ko rzy sta ne w le cze niu zmian barw ni ko wych
pod wa run kiem, że są to zmia ny ła god ne
i po wierz chow ne, jak pla my so cze wi co wa te
po sło necz ne lub star cze. Odbar wie nie moż -
na uzy skać, sto su jąc krót ki, 5-8-se kun do wy
na trysk cie kłym azo tem[1,4,5]. Mi mo do nie sień
o sku tecz no ści le cze nia plam so cze wi co wa -
tych zło śli wych me to dą krio chi rur gicz ną[1,4,5],
wszy st kie zmia ny podej rza ne o czer nia ka,
a tak że zna mio na barw ni ko we za rów no
skór ne, jak i brzeż ne, zna mio na Spitz, dys -
pla stycz ne, błę kit ne, pła skie, wro dzo ne i in -
ne po win ny być wy cię te w ca ło ści i pod da ne
oce nie hi sto pa to lo gicz nej, aby nie prze o czyć
czer nia ka. W przy pad ku du żych zna mion
wro dzo nych lub plam so cze wi co wa tych zło -
śli wych do pu szcza się ba da nie mi kro sko po -
we czę ści zmia ny. W przy pad ku czer nia ka
za mro że nie nie po zwa la na oce nę stop nia
za a wan so wa nia czer nia ka, co unie moż li wia
pod ję cie de cy zji te ra peu tycz nych i nie da je
gwa ran cji cał ko wi tej de struk cji no wo two ru.
Z dru giej stro ny, ła god ne zwy kle zna mio na
skór ne ze wzglę du na głę bo kie usy tu o wa nie
gniazd ko mórek zna mio no wych, źle pod da -
ją się tej te ra pii. Trud no jest uzy skać ca łko wi -
te zni szcze nie zna mie nia i za da wa la ją cy efekt
ko sme tycz ny. Pod su mo wu jąc, krio chi rur gia
nie jest me to dą le cze nia zmian barw ni ko -
wych skóry.

Krio chi rur gia bli znow ców i blizn 
prze ro słych

Prze ro słe bli zny i bli znow ce są prze ro -
sta mi skór nej tkan ki łącz nej włók ni stej, po -
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wsta ją cy mi w na stęp stwie za bie gów chi rur -
gicz nych lub in ne go ro dza ju ura zów, np.
opa rzeń ter micz nych, pier cin gu, tak że w wy -
ni ku prze wle kłe go pro ce su za pal ne go to czą -
ce go się w skórze, np. ja ko po wi kła nie trą -
dzi ku ro po wi cze go czy szcze pie nia prze ciw -
gru źli cze go. Bli znow ce mo gą też po wsta wać
sa mo i st nie u osób pre dy spo no wa nych, naj -
czę ściej nad mo st kiem. Są to zmia ny ła god -
ne, jed nak sta no wią ce zna czą cy de fekt ko -
sme tycz ny, bo wiem ma ją po stać twar de go
gu za, bar wy czer wo nej i w ak tyw nym okre -
sie swę dzą. Pod czas gdy prze ro słe bli zny nie
prze kra cza ją ob sza ru pier wot nej ra ny
i z upły wem cza su mięk ną i spła szcza ją się,
bli znow ce mo gą prze kra czać po wierzch nię
ra ny pier wot nej i mo gą być ak tyw ne i po -
więk szać się na wet kil ka lat po ura zie. Nie
ma ją też ten den cji do ustę po wa nia. Wy ci na -
nie bli znow ców po wo du je zwy kle szyb ki
odrost do roz mia rów na wet 2-3-krot nie
więk szych niż wy cię ty bli zno wiec pier wot ny.
Krio chi rur gia, wpro wa dzo na w ro ku 1982
przez She pher da i Draw be ra do le cze nia bli -
znow ców, jest spraw dzo ną opcją te ra peu -
tycz ną przy no szą cą ko rzy st ny efekt, przy naj -
mniej w czę ści przy pad ków. Sku tecz ność tej
me to dy pod no si po łą cze nie z do dat ko wym
ostrzy ki wa niem bli znow ca pre pa re tem gli ko -
kor ty ko ste ro i do wym. Krio chi rur gia mo że
być sto so wa na w po sta ci na try sku ga zu chło -
dzą ce go na po wierzch nię gu za, wy chło dzo -
ne go apli ka to ra przy kła da ne go do po -
wierzch ni za mra ża nej zmia ny lub w po sta ci
tzw. do o gni sko wej krio chi rur gii, w której
w pod sta wę bli znow ca wbi ja się igły, przez
które cie kły azot wpro wa dza się w głąb gu -
za. Guz za mra ża ny jest przez kil ka na ście do
kil ku dzie się ciu se kund, aby osią gnąć 2-mi li -
me tro wy mar gi nes do o ko ła le czo nej zmia ny
i w efek cie jej mar twi cę. Mar twi ca ta po wsta -
je na sku tek bez po śre dnie go ni szcze nia ko -
mórek gu za oraz de struk cyj ne go dzia ła nia na
na czy nia krwio no śne za o pa tru ją ce bli zno -
wiec. Po wy go je niu ra ny, co zwy kle na stę pu -

je po 3-4 ty go dniach, aby za po biec na wro to -
wi, ostrzy ku je się ją triam ci no lo nem, ste ro i -
dem o przedłu żo nym dzia ła niu, w od stę pach
mie sięcz nych. Nie którzy au to rzy za le ca ją
po da wa nie do o gni sko we triam ci no lo nu
przez rok co 3 mie sią ce, a na stęp nie co 
6 mie się cy przez 2 ko lej ne la ta. 

Krio chi rur gia jest me to dą chi rur gicz ną,
która zwy kle po zo sta wia odbar wio ne za ni -
ko we bli zny, rzad ko spo ty ka się prze ro sty
bli zno wa te w miej scach po mro że niu. Przyj -
mu je się, że mo dy fi ku je ona fi bro bla sty ke lo -
i dal ne do nor mal ne go fe no ty pu, co udo wo -
dnio no do świad czal nie. Za bie gi krio chi rur -
gicz ne czę sto wy ma ga ją po wtórzeń, aby
uzy skać cał ko wi te spła szcze nie gu za. Pa mię -
tać jed nak na le ży, że moż na uzy skać spła -
szcze nie zmia ny, jed nak bli zna, choć pła ska,
po zo sta nie[7,8].

Krio te ra pia w le cze niu ły sie nia 
plac ko wa te go i cho rób ziar nia ko wych

W le cze niu ły sie nia plac ko wa te go sto su -
je się krio te ra pię w for mie kil ku se kun do we -
go na try sku cie kłe go azo tu, do zbie le nia
mro żo nej zmia ny. Po wo du je to lek kie
podraż nie nie skóry, bez po wsta nia mar twi cy
oraz po pra wę krą że nia, co sty mu lu je odrost
wło sów. Krio te ra pię, zwła szcza z krio ge na -
mi, które nie da ją tak ni skiej tem pe ra tu ry jak
cie kły azot, sto su je się w le cze niu ziar ni nia ka
obrącz ko wa te go, choć me cha nizm dzia ła nia
nie jest zna ny[1,5].

Krio li po li za

Krio li po li za po le ga na miej sco wej re duk -
cji tkan ki tłu szczo wej przez jej ozię bie nie.
Za bieg ten wy ko rzy stu je spe cy ficz ne wła ści -
wo ści ko mórek tłu szczo wych, których li pi do -
wa za war tość kry sta li zu je się w ni skiej tempe ra -
tu rze. Tem pe ra tu ra po trzeb na do kry sta li za -
cji tłu szczu jest jed nak wy ższa niż tem pe ra tu -
ra po wo du ją ca kry sta li za cję ko mórek za wie -
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ra ją cych wo dę, przez co moż li we jest zni -
szcze nie wy biór cze adi po cy tów, a oszczę -
dze nie są sia du ją cych tka nek. Uszko dzo ne
w ten spo sób ko mór ki tłu szczo we ule ga ją
mar twi cy, a na stęp nie ich „szcząt ki” są usu -
wa ne przez gro ma dzą cy się w tym miej scu
na ciek za pal ny, zaś na koń cu uby tek wy peł -
nia tkan ka włók ni sta. Pro ces ten prze bie ga
bez uszko dze nia na skór ka, roz pa du czy
owrzo dze nia. Li po li zę uzy sku je się przez za -
ssa nie fał du skór ne go wraz z tkan ką tłu -
szczo wą i chło dze nie go od oko ło -1 do -
7°C na po zio mie tkan ki pod skór nej przez
oko ło 60 mi nut. W cią gu kil ku dni miej sce
pod da ne za bie go wi jest obrzę kłe i za czer -
wie nio ne, co od po wia da gro ma dzą ce mu się
w miej scu uszko dze nia ko mórek tłu szczo -
wych na cie ko wi za pal ne mu, który ustę pu je
w cią gu 2-4 ty go dni. Co cie ka we, podob ne
zja wi ska za cho dzą w zna nych od dzie się cio -
le ci cho ro bach skóry, jak mar twi ca tkan ki
tłu szczo wej no wo rod ków, zwła szcza dzie ci
pod da wa nych ope ra cjom kar dio chi rur gicz -
nym w wa run kach hi po ter mii oraz zmia nach
odmro zi no wych w oko li cach ud spo ty ka -
nych u mło dych „dżo ke jek”, które ubra ne
w ob ci słe bry cze sy spę dza ją wie le go dzin
w sio dle, ga lo pu jąc w mro źne dni po po lach
(ang. Equ e strian pan ni cu li tis, Cold pan ni cu li -
tis). Jed nak do pie ro nie daw no Ame ry ka nie
wpa dli na po mysł, aby wy ko rzy stać te zja wi -
ska w me dy cy nie este tycz nej do tzw. „mo -
de lo wa nia syl wet ki”. Krio li po li za słu ży do re -
duk cji tłu szczu w ta kich miej scach jak bio dra
i uda (tzw. bry cze sy), we wnę trz ne par tie ud
i ra mion, brzuch lub bo ki tu ło wia. Za le tą jej
jest bez in wa zyj ność, tzn. brak prze rwa nia
cią gło ści skóry, co za po bie ga ta kim po wi kła -
niom jak krwo tok i za ka że nie. Prze ciw wska -
za na jest w cho ro bach ser ca, ne rek, wą tro -
by, w cu krzy cy, cho ro bach no wo two ro -
wych, w cią ży, cho ro bach rop nych skóry,
krio glo bu li ne mii, cho ro bie Ra y nau da i po -
krzyw ce z zim na. Efek tem osta tecz nym, wi -
docz nym po 2-3 mie sią cach, jest miej sco we

zmniej sze nie gru bo ści tkan ki pod skór nej bez
zmian na po wierzch ni skóry i jest to efekt
trwa ły[9,10].
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