
Odos papiloma, dar vadinama minkštoji fibroma – tai gery-
binės kilmės neužkrečiamoji ant kojytės kabanti odos išau-
ga, dažniausiai susidaranti odos raukšlėse arba ant liemens. 
Diagnozuojama pagal būdingus klinikinius požymius.
Mūsų klinikoje kosmetinis odos pa pilomų pašalinimas atlie-
kamas elektrokoaguliacija (darinio suar dymas elektros 
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srove). Gydymo rezultatai, naudojant 
šį metodą ir lazerį, nesiskiria. Elektra 
paveiktas odos darinys visiškai su-
ardomas, todėl histologinis tyrimas 
neatliekamas. Procedūrą atlieka gy-
dytojas dermatologas. Šios procedūros 
metu nešalinami pigmentiniai apgamai 
ir kiti odos dariniai.
Procedūros eiga. Atvykstant į procedūrą oda turi būti švari, 
be kosmetikos. Procedūra skausminga. Jei reikia, atliekama 
vietinė nejautra – suleidžiama skausmo malšinamojo vaisto 
lidokaino. Skausmo malšinamojo vaisto suleidimas į odą yra 
skausmingas kaip ir pati procedūra. Visos procedūros truk
mė yra 10–30 min., atsižvelgiant į odos papilomos dydį ir jų 
skaičių. Vienos procedūros metu šalinama ne daugiau 
kaip 20 papilomų.
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Patarimai po procedūros. Procedūros vietoje lieka žaiz-
delių, paraudusi oda, šašų, kurių nereikia pažeisti, krapštyti, 
jie nukrenta savaime. Ant didesnių žaizdų rekomenduojama 
dėti sausą tvarstį, kurį reikia keisti kartą per dieną. Žaizdą 
nuvalyti dezinfekantu   (salicilo alkoholiu, oktinisepto tirpalu 
arba kt.). Nesunkiai gyjančios žaizdelės sugis vidutiniškai 
per 10 dienų. Procedūros vietoje gali likti randelis, pakitusi 
odos spalva.
Kol žaizdelės užgis, nerekomenduojama maudytis pirtyje, 
baseine arba ežere, kaitintis saulėje. Duše arba po tekan-
čiu vandeniu galima maudytis kitą dieną po procedūros. 

Draudžiama atlikti šią procedūrą. Elektrokoaguliacija ne-
atliekama nėščiosioms, pacientams, turintiems širdies sti-
muliatorių, padidėjusį jautrumą lidokainui arba į jį panašiam 
skausmo malšinamajam vaistui. Procedūra gali būti atlie-
kama, jei šie vaistai nebus vartojami. Procedūros naudos ir 
žalos santykį reikia įvertinti, jei pacientas:
• Pastaruosius 6 mėnesius vartoja sisteminius retinoidus.
• Vartoja krešumą mažinančius vaistus.
• Serga baltme (vitiligo).
• Paūmėjo herpesvirusas. 
• Yra atvirų, infekuotų žaizdų.
• Turi polinkį į padidėjusį randėjimą.
• Serga cukriniu diabetu arba kitomis sunkiomis vidaus 

organų ligomis, vartoja imunosupresinius vaistus.

Papildomus klausimus galėsite aptarti su proce-
dūrą atliekančiu gydytoju

Procedūros kainos. Remiantis Kauno klinikų generalinio direkto-
riaus 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V887, Odos ir venerinių 
ligų klinikoje teikiamos papilomų šalinimo procedūros yra mokamos:
•  Šalinant nuo 1 iki 3 papilomų, už kiekvieną papilomos pašalini-

mą – 5,45 Eur.
•  Už 4–9 papilomų pašalinimą – 20,0 Eur.
•  Už 10–20 papilomų pašalinimą – 40,0 Eur.


