DERMATOCHIRURGICKÉ ZÁKROKY
1/ Excize
-odstranění útvaru z kůže vyříznutím a následným sešitím, provedené v místním
znecitlivění.
Po zákroku je na ránu přiloženo krytí, které brání proniknutí infekce do kůže. Je
nezbytné, aby rána zůstala chráněná sterilním krytím až do dalšího převazu
(odstranění stehů).Pokud pacient netoleruje náplast,je možné použít Novikov /
dezinfekční lak na ošetření rány.
Je nutné vyvarovat se aktivit vedoucích ke zhmoždění, zvýšenému pocení, případně
znečištění v oblasti zákroku a současně omezení hygieny, vyplývající z nutnosti
zabránit promáčení krycích materiálů. Stav po zákroku obvykle nevyžaduje pracovní
neschopnost.
Cena:
excize dle rozsahu a šicích materiálů
lokální znecitlivění
převaz dle použitých materiálů
histologické vyšetření prováděné mimo organizaci NB

500-800 Kč
100 Kč
90-150 Kč
dle fakturace

2/ Chirurgický CO2 laser
-se využívá k odstranění různých typů kožních útvarů, zjemnění jednotlivých
hlubokých vrásek, ale také korekce jizev po úrazech a operacích případně následků
po akné a jiných jizvících nemocech. Přesný laserový paprsek odstraňuje po
zlomcích milimetru nežádoucí projevy.Zákrok se většinou provádí v místním
znecitlivění.
Po zákroku laserem zůstává na kůži ranka, vzniklá působením laseru. Není vhodné
tento defekt krýt náplastmi. Nesmí dojít k zapaření. Oblast je povoleno umývat,
nikoliv dlouhodobě máčet (sprcha).
Ránu ošetřujte dle doporučení lékaře. Spodina defektu se rychle vyplní, povrch je
kryt stroupkem, který chrání hojení rány, v okolí defektu bývá několik dní mírné
zarudnutí. Pro výsledný dobrý vzhled jizvy je nezbytné vyvarovat se mechanických
zásahů v oblasti. (Nenarušit stroupek, kryjící ránu).
Rána se hojí 2-3 týdny, kontrola obvykle není nutná.
Po zákroku je nutná ochrana před slunečním zářením včetně používání vysoké
fotoprotekce/SPF 50+/.
Cena :
chirurgický laser (CO2): odstranění jednotlivých útvarů
lokální znecitlivění

600 Kč
100 Kč

Záleží na povaze a umístění útvaru,cena se může měnit v závislosti na velikosti útvaru.

3/ Elektrokauter (elektrický nůž, jehla, aj.)
-odstranění útvaru z kůže seříznutím bez nutnosti dalšího šití, či cílená destrukce
pomocí tvarované elektrody – nejčastěji kuličky.Provádíme v místním znecitlivení,

nebo lze drobné krátkodobé výkony provést i bez ní.
Po zákroku elektrokauterem zůstává na kůži ranka, krytá stroupkem.
Není ji vhodné krýt náplastmi. Je žádoucí, aby nedošlo k zapaření. Oblast je
povoleno umývat, nikoliv dlouhodobě máčet (sprcha ANO, vana NE ...).
Po každém umytí, nebo zapocení je vhodné ránu zapudrovat běžným zásypem.
V den zákroku může přetrvávat štiplavá bolest v místech po odstranění a v okolí
může být několik dní mírné zarudnutí. Pro výsledný dobrý vzhled jizvy je nezbytné
vyvarovat se mechanických zásahů v oblasti (nenarušit stroupek kryjící ránu). Rána
se hojí 2 týdny, kontrola obvykle není nutná.
Nevýhody:
-při odstraňování většího množství drobných výrůstků - bolestivost v průběhu zákroku
a po něm
-nestandardní jizvení v případě narušení přirozeného hojení po zákroku
Cena:
drobné korektivní zákroky (kauter, lžička)
lokální znecitlivění

150 Kč
100 Kč

4/ Kryalizace
- bodové zmrazení útvaru tekutým dusíkem.Nevyžaduje speciální přípravu ani
péči-dle domluvy s lékařem.Následuje většinou s odstupem /1-2dny/ ošetření
na sálku-odstranění útvaru
- plošná kryalizace se využívá např.k ovlivnění padání vlasů
Cena:
aplikace tekutého dusíku/spotřebovaný materiál

60 Kč

5/ Excochleace (vyloupnutí lžičkou),abraze (seříznutí, zbroušení)
-odstranění útvaru excochleační lžičkou nebo nůžkami.Dle rozsahu a umístění se
provádí v místním znecitlivění nebo ne.Během zákroku dochází k porušení kožní
integrity(otevřená ranka).
Po zákroku je rána ošetřena dle ordinace lékaře,převážně přelepena.Vyvarovat se
traumatizaci a dodržovat hygienu v okolí zákroku.
Cena:
drobné korektivní zákroky (kauter, lžička)
lokální znecitlivění
Při zdravotní indikaci jsou zákroky hrazeny ze zdravotního pojištění.
Kožní oddělení,4.patro 25.4.2017
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150 Kč
100 Kč

