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VŠEOBECNÁ KOŽNÍ AMBULANCE
MUDr. Andrea Cabrnochová
Dermatochirurgie

Kožní alergologické testy

Elektrokauter je oper. přístroj umožňující ničit tkáně teplem,
vznikajícím působením vysokofrekvenčního proudu.
Slouží k odstraňování patologických výrůstků na kůži.
Dá se použít místo skalpelu a zároveň staví krvácení.
Rotační skalpel odstraňuje menší nežádoucí kožní útvary.
Jedná se o takřka bezbolestný výkon v lokální anestézii.
Výhodou použi rotačního skalpelu při odstraňování
kožních výrůstků a útvarů je vysoká bezpečnost, rychlé
provedení a rychlé hojení.

Jedná se o neboles vé, neinvazivní vyšetření nalepením
specifických alergenů pod náplast na záda na dobu dvou
dnů. Následuje odečtení kožním lékařem a doporučení
vhodné prevence, v případě potřeby nasazení nové či
úprava stávající terapie. Vyšetření je kompletně hrazeno
ze zdravotního pojištění.

Lymfodrenáže

Diagnostika pigmentových útvarů

LYMFOVEN je přístroj pro sekvenční tlakovou drenáž lymfa ckého systému a je určen pro léčbu mízních otoků, žilní nedostatečnos , dále je vhodný jako předoperační a pooperační
prevence hluboké trombózy a rehabilitace poúrazových stavů
spojená s otoky konče n. Upravuje, zlepšuje a zvyšuje oběh
lymfy. Pomocí lymfa cké drenáže se také provádí velice oblíbená kosme cká úprava postavy, která je účinná jak při celuli dě (prevence i léčba), tak při nadváze a nepružné pokožce
(například po porodu). Mimo přístrojové lymfodrenáže
provádíme také manuální lymfodrenáž.

Dermatoskop je op cký přístroj, který dovoluje podrobnější
prohlídku kožních lézí a umožní na základě dermatoskopických kritérií přesnější určení původu jednotlivých kožních
afekcí (zejména pigmentových naevů - znamének).
Využi má obzvlášť v prevenci kožních onkologických změn.
Vyšetření je dle potřeby součás dermatologické prohlídky.

IPL Laser

Lokální fototerapie

IPL Laser exceluje při rejuvenaci kůže, odstranění pigmentové nerovnoměrnos a pih, odstranění drobných žilek.
Výborné výsledky má i při trvalé epilaci nežádoucího ochlupení. Ošetřující plocha aplikátoru je ak vně ochlazována
vodou na nízkou teplotu. Tak je ošetřované místo na kůži
po celé své ploše před každým impulzem, během něj i po
něm chlazeno. To je vedle speciální IPL technologie
aplikátoru důvodem pro šetrnou terapii.

Pomocí fototerapie lze léčit lupénku, vleklé ekzémy a vi liga.
Působí pro zánětlivě a hojivě přímo na pos žená místa,
jako jsou například dlaně, chodidla, vlasy nebo nehty.
K dispozici je moderní léčebný přístroj SAALMANN.
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