
Kauno klinikose odos dariniai šalinami naujos technologijos chirur-
giniu lazeriu MedArt©620. Lazerio spinduliu paveiktas odos darinys 
suardomas didele temperatūra, todėl neatliekamas paveiktų audi-
nių histologinis tyrimas. Tai paciento lėšomis apmokama proce-
dūra. Klinikoje yra ir kitų alternatyvių odos darinio šalinimo metodų. 
Apie visus metodus Jums informacijos suteiks Kauno klinikų gydyto-
jas dermatologas. Odos darinių šalinimas chirurginiu lazeriu, palygin-
ti su kitais mūsų klinikoje taikomais gydymo metodais (krioterapija ar 
elektrokoaguliacija) mažiau paveikia sveiką odą aplink gydomą pa-
žeidimą, todėl gali būti pasiekiamas geresnis kosmetinis rezultatas. 
Prieš procedūrą odos darinys ištiriamas dermatoskopu. Prireikus kitų 
tyrimo metodų, juos paskiria gydytojas. Jei procedūrą atliekančiam 
gydytojui bus neaiški odos darinio diagnozė arba kils abejonių dėl 
šios procedūros tikslingumo, odos darinys nebus šalinamas chirurgi-
niu lazeriu.

Estetinės 
dermatologijos 
technologijos 

ODOS DARINIŲ ŠALINIMAS 
CHIRURGINIU LAZERIU
Papildoma informacija teikiama ir registruojama  
darbo dienomis telefonu 8 37 326784.



Indikacijos:
• Virusinė karpa, užkrečiamasis moliuskas.
• Aktininė keratozė.
• Seborėjinė keratozė.
• Hipetrofinis (išvešėjęs) randas, minkštoji papiloma.
• Anogenitalinė karpa.
• Pigmentinis šlakas.

Procedūros eiga. Atvykstant į procedūrą Jūsų oda turi būti švari, be 
kosmetikos. Procedūra yra skausminga. Todėl per procedūrą dėl skaus-
mo kartais reikia sumažinti lazerio galios parametrus, nutraukti proce-
dūrą, suleisti į odą skausmą mažinamųjų vaistų. Procedūra trunka vidu-
tiniškai 20–30 min. Ją atliekantis gydytojas paaiškins Jums procedūrų 
atlikimo seką. Vienos procedūros metu šalinama chirurginiu lazeriu 
ne daugiau kaip 20 papilomų ir ne daugiau nei 3 kiti odos dariniai. 

Patarimai po procedūros. Procedūros vietoje lieka žaizda, aplink 
ją oda parausta, šlapiuoja. Žaizda gis apie 2–4 savaites. Pirmą parą 
po procedūros nesimaudykite duše. Kol žaizda užgis nesimaudykite 
ba seine ir vandens telkiniuose, nesideginkite saulėje. Šlapiuojančią 
žaizdą tvarstykite tvarsčiu, dezinfekuokite oktenisepto arba analogišku 
tirpalu. Procedūros vietoje, žaizdai užgijus, gali likti randas, pakitusi 
odos spalva. 

Kada neatlikti šių procedūrų? Odos darinių šalinimas chirurginiu 
lazeriu neatliekamas nėščiosioms ir / ar žindančioms moterims. Proce-
dūros chirurginiu lazeriu naudos ir žalos santykį gydytojas įvertina, jei:
• Pacientas jaunesnis nei 16 m.
• Pacientas serga komplikuotos eigos cukriniu diabetu, kraujo krešu-

mą trikdančiomis arba kitomis lėtinėmis ligomis, vartoja prednizoloną 
arba kitą sisteminio poveikio imunosupresinį vaistą. 

• Procedūros sritis arti blakstienų.
• Sunku bendrauti su pacientu arba pageidaujamas gydymo rezulta-

tas nerealus.
• Pacientas turi polinkį į padidėjusį randėjimą.

Papildomus klausimus galėsite aptarti su procedūrą atliekančiu 
gydytoju. 

Procedūros kainos. Remiantis Kauno klinikų generalinio direkto-
riaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1081, Odos ir venerinių ligų 
klinikoje odos darinio(ių) šalinimo chirurginiu lazeriu procedūros yra 
mokamos:
• Karpos ar kito odos darinio (ne daugiau 3) šalinimas – 30 Eur;
• 1-3 papilomų šalinimas – 15 Eur;
• 4-9 papilomų šalinimas – 59,90 Eur;
• 10 ir daugiau papilomų (ne daugiau 20) šalinimas – 99,94 Eur.


