
Doare procedura?
Nu, nu doare. Veți simți o senzație de frig urmată 
de o ușoară înțepătură. Acest lucru indică faptul 
că înghețarea este completă și tratamentul este 
terminat.
Și odată ce s-a terminat, s-a terminat! Gata cu 
leziunea, gata cu disconfortul, fără îngrijire 
ulterioară.
Folosiți protecție solară pe perioada vindecării.
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Solicită tratament profesional

ÎNLĂTURAREA UȘOARĂ & 
NEDUREROASĂ  a 

concrescențelor benigne ale 
pielii și a leziunilor

Înainte de tratament Dupa tratament Dupa o săptămână

Criochirurgia este rapidă,
sigură, eficientă ...
și nu doare! 

Ce este criochirurgia?
Criochirurgia este un proces de înghețare rapidă a 
țesutului pielii pentru a-l distruge. Este folosit cu succes 
de aproape un secol.
Freezpen este un instrument inovator de criochirurgie 
care face tratamentele incredibil de ușoare și de precise. 
Pentru tine, asta înseamnă fără durere, fără daune ale 
țesutului înconjurător, fără cicatrici inestetice și nu este 
necesară îngrijirea ulterioară.

Cum functioneazã?

Freezpen este un dispozitiv asemănător unui stilou care 
folosește un microjet puternic de gaz rece pentru a îngheța 
țesutul pielii la -89 ° C. Practicianul tău îndreaptă Freezpen 
către leziune, apasă pe un trăgaci și pulverizează gaz rece
pentru câteva secunde, în funcție de leziune.
Numai țesutul pulverizat va îngheța. Pielea din jur nu este 
afectată. Țesutul înghețat va forma o crustă care va cădea și 
va dispărea în câteva săptămâni. ITALTRADE & CO SRL
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Tratament
Tratamentul poate fi efectuat de un medic sau de un 
medic estetician, în funcție de leziune.
Nu este nevoie de anestezic. Practicianul dvs. va:

• evalua dimensiunea și profunzimea leziunii
• îndrepta stiloul spre leziune
• apăsa pe trăgaci pentru a elibera gazul, „vopsindu-l” pe 
piele timp de 5-30 de secunde. Veți vedea că arată ca o 
spumă albă - este gheață!
• opri, șterge, apoi „vopsi” din nou pielea.

Asta e tot! În următoarele zile, țesutul înghețat va forma o 
crustă care va cădea într-o săptămână sau două.

Ce se întâmplă în timpul 
unui tratament cu 
Freezpen? 

Diagnostic    
Medicul dumneavoastră de 
tratament va examina creșterea 
sau leziunea și va decide dacă este 
sigur să se trateze prin 
criochirurgie. Dacă există vreo 
îndoială, consultați întotdeauna 
un medic. *
* Medic generalist, dermatolog, 
podiatru, ginecolog, urolog, pediatru 
etc.

Dupa tratament
Nu este necesar un post-tratament. La fel ca în cazul 
oricărei cruste, evitați iritarea suplimentară și folosiți 
protecție solară până când se vindecă. Practicianul 
dumneavoastră vă va oferi cele mai bune sfaturi. Pentru 
leziuni mai mari sau mai profunde, puteți programa o vizită 
de urmărire pentru a verifica dacă s-a vindecat în 
profunzime.

Este criochirurgia potrivit pentru tine?

Dacă aveți o leziune inestetică sau enervantă de care doriți 
să scăpați, rugați-vă medicul să o verifice și să vă sfătuiască 
cu privire la opțiunile de tratament.
Freezpen poate elimina ușor și rapid majoritatea leziunilor 
frecvente. Cum ar fi pete ale pielii, verucile comune, 
verucile plantare, hemangiomul, petele solare (lentigo 
solar), petele pigmentate, verucile genitale, molluscum 
contagiosum, cheratozele actinice sau seboreice etc.
Nu ar trebui să existe cicatrici, deși este posibil ca părul să 
nu mai crească în zonele tratate. Tenul brunet poate 
prezenta o anumită depigmentare.

Tratamente tipice

Acrochordon 
Tratament 10-15 sec.

Hemagiom 
Tratament 5-15 sec.

Molluscum 
contagiosum

Tratament 3-5 sec.

Cheratoză seboreică 
Tratament 10-20 sec.

Veruci comune 
Tratament 10-30 sec.

Veruci plantare 
Tratament 15-45 sec.

Pete ale pielii 
Tratament 5-10 sec.

Pete pigmentate 
Tratament 10-30 sec.

Pete solare 
Tratament 15-45 sec.

Rapid 
Localizați, înghețați, 

ștergeți, înghețați din nou. 
Terminat!

Fără durere
Fără durere, fără 

tăieturi sau sângerări,
fără anestezie.

Perfect
Rezultate perfecte, fără 

cicatrici. Țesutul înghețat 
dispare în câteva 

săptămâni.

Puternic
Microjetul de mare 

putere îngheață țesutul 
în secunde.

Precis
Precizie totală, chiar și 

pentru leziuni foarte 
mici. Fără daune

ale țesutului sănătos.

 METODA 
NOASTRĂ  DE 
TRATAMENT 

INOVATIVĂ




