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 درمان زگیل با کرایو درمانی

 

عفٕ٘ت ٛبی ٕبشی اس ٗیزٗط ٛبی خبٕ٘ادٙ پبپیَّ٘ب  سىیٌ تنثیز غیز سزطبٕى سًَ٘ ٛبى پ٘ست است مٚ ت٘سط

 .سىیٌ در م٘دمبٓ ثیشتز اس ثشرىسبالٓ شبیع است، اّب ّى ت٘إذ در ٛز سٖى ثزٗس مٖذ. ایجبد ّی ش٘د (HPV)ٗیزٗط

ٌ ٛب ّْنٔ است در ٛز جبی ثذٓ ظٜ٘ر مٖٖذ ص٘رت، رٗی إذاُ ،  پب، ّثال رٗی پ٘ست ٕقبط ّختَف ثذٓ ّثال دست،سىی

 .تٖبسَی ٗ حتی درٗٓ دٛبٓ

ٌ ٛب ثسیبر ّسزی ٛستٖذ ٗ  ثب تْبط پ٘ستی ثٚ راحتی ّٖتقٌ ّی شٕ٘ذ، یعٖی ّی ت٘إٖذ اس یل قسْت ثٚ سبیز ٕقبط ثذٓ  سىی

  .ٗ ٕیش سبیز افزاد سزایت مٖٖذ

.   ّعْ٘الً فبصَٚ سّبٕی ثیٔ تْبط اٍٗیٚ ٗ ایجبد سىیٌ قبثٌ ّشبٛذٙ ، حذٗد چٖذ ّبٙ است

 درمان زگیل

  در امثز ّ٘ارد، سىیٌ در ّذت سّبٓ ط٘الٕى ثٚ تذریج اس ثیٔ. سىیٌ دردٕبك ٕیست، ّيز ایٖنٚ ثز رٗى پب ایجبد ش٘د

.   ٍٗی در ثزخی افزاد ٕیبس ثٚ درّبٓ دارٕذ.رٗد ٗ ٕیبسى ثٚ درّبٓ ٕذارد  ّی 

 دإشيبٙ عَُ٘ پششنی ٗ خذّبت ثٜذاشتی درّبٕی تٜزآ

   ّذیزیت اّ٘ر پزستبری–ّعبٕٗت درّبٓ 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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 درمان زگیل باکرایو درمانی

 ث٘سیَٚ ّٖجْذ مزدٓ سزیع پ٘ست ثب ّ٘ادی ّبٕٖذ امسیضٓ ّبیع ،   سىیٌ،  ضبیعٚ پ٘ستی، سزّبدرّبٕییبمزای٘ درّبٕی در

 .دی امسیذ مزثٔ جبّذ یبىبس ،دی فَئ٘ر ّتبٓ یب امسیذ ٕیتزٗ تخزیت ّی شٕ٘ذ،ٕیتزٗصٓ ّبیع 

   تْبط ( ثبٕیٚ 30 ثبٕیٚ ّیبٕيیٔ 60 تب 10 )ّذت چٖذ ثبٕیٚ ٙ غشتٚ ثٚ ّحًَ٘ را رٗی سىیٌ ةآ پٖجٚ در مزای٘ درّبٕی،پششل

 . دٛذ ّی

 

 .ىبٛب ت٘سط یل ىبٓ یب تفٖو ّخص٘ص ایٔ ّبیع ثسیبر سزد ثز رٗی سىیٌ اسپزی ّیش٘د 

 ؟مراقبتهای بعذ از کرایو درمانی چیست

  سىیٌ مْی سیبٙ شذ طجیعی ٛست حتی ّْنٔ است یل تبًٗ م٘چل، سبعت ثعذ اس فزیش6 تب 3اىز  

 تذریج ثبس ٙ  رٗس مِ حجِ ٗ سطحی ٗ ة3 تب 2ایٔ تبًٗ طی  ة دار در ّحٌ ایجبد ش٘دآسیبٙ  (ٕٚ تبًٗ ثشره  ) 

 ٛزىبٙ یل تبًٗ م٘چل ایجبد ،یبثذی  ٛفتٚ ثٜج٘د 3ُ تب 1ّیش٘د ٗ ثب ایجبد یل سخِ ثسیبر سطحی مٚ ٕٜبیتب طی 

 .شذ تبًٗ را ٕتزمبٕیذ ٗ ثيذاریذ خ٘دش جذة ش٘د 

.  ٕبحیٚ را ثب آة ٗ ثتبدیٔ شستش٘ دٛیذ، ثبر در ص٘رت ٗج٘د تب3ًٗ اٍی 2رٗسإٚ  

 . ثبرٕبحیٚ راثبپْبد امسیذ دٗسٕو چزة ْٕبئیذ3 اٍی 2ٗ ٕذاشتٔ تبًٗ رٗسإٚ  در ص٘رت قزّشی ٗ ت٘رُ 
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 . ٛزىش ٕبحیٚ را دستنبری ٕنٖیذ  

  .ٛفتٚ دیيز ثٚ ّزمش جٜت ّعبیٖٚ ّجذدٗیب إجبُ دٗثبرٙ مزای٘ ّزاجعٚ ْٕبئیذ3 اٍی  2 

 

 

 

 

 

 


