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ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΉ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Η παροχή αερίου βρίσκεται υπό πίεση. Προστατέψτε τη 
μονάδα από το άμεσο ηλιακό φως και μην την εκθέτετε και 
μην την αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 54°C (129°F) 
ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Το CryOmega® 
Vet Dual Delivery μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Χρησιμοποιήστε το CryOmega® Vet Dual 
Delivery σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο. (Δείτε το MSDS για 
περισσότερες λεπτομέρειες). Το CryOmega® Vet Dual Delivery 
μπορεί να καθαριστεί με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή με υγρό 
πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

ΑΠΟΡΡΙΨΉ 
Όταν αδειάσει η συσκευή CryOmega® Vet Dual 
Delivery, συνδέστε το πράσινο κλιπ απασφάλισης 
τραβώντας τη σκανδάλη και εισάγοντας το κλιπ. 
Στη συνέχεια η συσκευή μπορεί να απορριφθεί 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τον διανομέα σας για πρόσθετες 
συστάσεις.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΉ ΧΡΉΣΉ
Το CryOmega® Vet Dual Delivery προορίζεται για τη 
χειρουργική καταστροφή του ιστού στόχου μέσω της χρήσης 
κρυογονικών αερίων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. 
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα των 
τυπικών βλαβών που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η κρυοχειρουργική μπορεί να προκαλέσει μια επώδυνη αίσθηση 
καψίματος στο δέρμα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΉ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ
Η κρυοχειρουργική εξαλείφει μέσω της ψύξης τον ιστό-στόχο. 
Τόσο το ανώτερο στρώμα του δέρματος όσο και ο άρρωστος 
ιστός εξαφανίζονται. Αντικαθίστανται από ένα νέο υγιές 
στρώμα δέρματος σε 10–28 ημέρες. Η ψύξη ξεκινά μόλις 
εφαρμοστεί το κρυογόνο στο δέρμα.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Μπατονέτες ή Κώνους 
το προσβεβλημένο δέρμα γίνεται λευκό. Από αυτό το σημείο 
και μετά το ζώο μπορεί να νιώσει ένα στιγμιαίο τσούξιμο ή 
αίσθημα καύσου μέχρι να μουδιάσουν τα τοπικά νεύρα. Αυτή η 
αίσθηση εξασθενεί γρήγορα αφού αφαιρεθούν οι Μπατονέτες 
ή οι Κώνοι και φύγει η ψύξη από την περιοχή που έχει 
υποστεί θεραπεία. Μετά τη θεραπεία μπορεί να εμφανιστούν 
προσωρινές, ορατές αλλαγές στην ένταση του χρώματος, 
συμπεριλαμβανομένων ελαφρού οιδήματος και ερυθρότητας 
στην περιοχή θεραπείας. Αυτά αποτελούν σημάδια μιας 
επιτυχημένης θεραπείας. Δεν πρέπει να εμφανιστούν 
φουσκάλες ή πληγές.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Κρυοχειρουργική χρησιμοποιείται συνήθως από 
επαγγελματίες Kτηνιάτρους για τη θεραπεία μιας ποικιλίας 
βλαβών (1). Το υπερβάλλον κρύο καταστρέφει τον ιστό μέσω 
της λύσης των κυττάρων και της στάσης των αγγείων. Αυτό 
μπορεί να συμβεί εξαιτίας του σχηματισμού πάγου και των 
γρήγορων αλλαγών στην οσμωτική πίεση. Και τα δύο αυξάνουν 
τη συνολική αποτελεσματικότητα των κρυοχειρουργικών 
θεραπειών (1,2).
Η κρυοχειρουργική χρησιμοποιείται για την επιτυχή εξάλειψη 
των τοπικών βλαβών σε ζώα συντροφιάς. Η συσκευή πρέπει 
να εφαρμόζει πολύ κρύο για αρκετό διάστημα και σε αρκετά 
χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να πετύχει γρήγορη και βαθιά 
ψύξη. Το περιορισμένο τριχοειδές δίκτυο στο δέρμα και την 
επιδερμίδα των ζώων συντροφιάς επιτρέπει τις επιθετικές 
θεραπείες χωρίς να προκαλείται πόνος ή φουσκάλες (3,4,5). 
Επομένως, μετά τη θεραπεία απαιτείται μεν παρακολούθηση, 
αλλά το ζώο μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς να χρειάζεται 
ράμματα ή φροντίδα του τραύματος. 
Το CryOmega® Vet Dual Delivery είναι μια αυτόνομη και 
αναλώσιμη συσκευή κρυοχειρουργικής πολλαπλών χρήσεων 
που εκλύει κρυογόνο υλικό —ένα μείγμα πενταφθοροαιθανίου 
και διφθορομεθανίου. Αυτά τα αέρια είναι ήδη σε 
αποτελεσματικές θερμοκρασίες (-52°C) και δεν απαιτείται 
αναμονή πριν τη χρήση.
Το CryOmega® Vet Dual Delivery δίνει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να επιλέξουν πώς θα εφαρμόσουν το κρυογόνο 
υλικό χρησιμοποιώντας Όργανα Επάλειψης (Μπατονέτες) ή 
ειδικά σχεδιασμένα Άκρα Εστιασμένης Θεραπείας (Κώνοι). 
Αυτές οι δύο μέθοδοι εφαρμογής κρυογόνου γίνονται εύκολες 
με το CryOmega® Vet Dual Delivery λόγω της τεχνολογίας 
που εκκρεμεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και του εργονομικού 
σχεδιασμού που επιτρέπει στο αέριο κρυογόνου να διανέμεται 
απαλά και να εφαρμόζεται με το ένα χέρι. Οι Μπατονέτες 
CryOmega® Vet Dual Delivery μπορούν να κοπούν λίγο πριν 
από τη χρήση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης 
βλάβης στον περιβάλλοντα υγιή ιστό.  
Οι Κώνοι που περιλαμβάνονται διατίθενται σε διάφορα μεγέθη 
για να βοηθήσουν τους κτηνιάτρους να δρουν με ακρίβεια. 
Η λειτουργία γίνεται με ένα χέρι, χωρίς πιτσίλισμα και ο 
χειριστής παρακολουθεί τις φυσαλίδες αερίου κατά τη χρήση 
του Κώνου, ώστε να έχει τον έλεγχο του χρονισμού.

ΑΡΧΉ ΤΉΣ ΔΡΑΣΉΣ
Η εξάτμιση του υγροποιημένου κρυογονικού αερίου που 
εφαρμόζεται στο δέρμα αντλεί θερμότητα από τον ιστό. Η 
συσκευή CryOmega® Vet Dual Delivery χρησιμεύει ως δεξαμενή 

• Κονδυλώματα
• Νεοπλασίες Βλεφάρων
• Νεοπλασίες Μεϊβομιανών Αδένων 
*1η θεραπευτική επιλογή

• Κηλίδες δέρματος
• Διστιχία Βλεφάρων

• Θηλώματα
• Αδενώματα
• Κοκκιώματα από Λείξη 
δερματίτιδα των άκρων

• Πρωκτικά  Οζίδια-Καρκινώματα

GRE-GREEK

DUAL DELIVERY
ΠΡΟΉΓΜΕΝΉ ΦΟΡΉΤΉ 

ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ
Μόνο για Κτηνιατρική Χρήση

για το αέριο κρυογόνου και το απελευθερώνει στη βλάβη που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί στους -52°C με τη χρήση Κώνων 
ή στους -67°C με τη χρήση Μπατονέτας. Μετά τη θεραπεία 
θα εμφανιστεί νέκρωση στο σημείο. Η ανάρρωση διαρκεί 
περίπου 10 έως 28 ημέρες με τον νέο ιστό να μεγαλώνει 
εσωτερικά της περιβάλλουσας επιδερμίδας και των βαθύτερων 
εξαρτημάτων. (1,2,3).

Ή μονάδα CryOmega® Vet Dual Delivery αποτελείται από 
τα ακόλουθα στοιχεία. (Σημείωση: Τα περιεχόμενα του 
δοκιμαστικού κιτ διαφέρουν)

Ένα δοχείο κρυογονικού αερίου. Το δοχείο συνοδεύεται 
από τη λαβή και τη σκανδάλη στην οποία μπορεί να 
τοποθετηθεί ένας προσαρμογέας Μπατονέτας ή Κώνου.

4–Προσαρμογείς Κώνου
70–Κώνοι (3mm, 5mm, 7mm, 9mm, 12mm)
1–Οδηγός Επιλογής Κώνου
20–Μπατονέτες
1–Επιφάνεια Εφαρμογής Νεοπρενίου
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Λίγα λεπτά αφού σταματήσει η χορήγηση του κρυογόνου, 
εξαφανίζεται ο λευκός αποχρωματισμός του δέρματος και 
εμφανίζεται ερύθημα.
Το δέρμα των Σκύλων και των Αιλουροειδών δεν πρέπει να 
εμφανίζει φουσκάλες μετά τη θεραπεία και γενικότερα η 
θεραπεία δεν δημιουργεί ανοιχτά τραύματα. Εάν το ζώο 
συντροφιάς γρατσουνίσει κατά λάθος το σημείο και εμφανιστεί 
αιμορραγία, εφαρμόστε τοπικό αντιβιοτικό και προστατέψτε το 
σημείο μέχρι να επουλωθεί.
Παρατίθενται παραδείγματα τύπων βλαβών προς θεραπεία. Η 
θεραπεία άλλων τύπων βλαβών πρέπει να γίνεται μόνο με βάση 
την εμπειρία του επαγγελματία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
• Διατηρήστε την περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία 

καθαρή.
• Το κολύμπι και το μπάνιο επιτρέπονται.
• Μην αφήνετε το ζώο να ακουμπήσει ή να ξύσει την περιοχή 

που έχει υποβληθεί σε θεραπεία.
• Χρησιμοποιήστε έναν επίδεσμο για να προστατέψετε 

οποιαδήποτε πληγή προκληθεί κατά λάθος.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΉΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
• Μπορεί να εμφανιστούν αλλαγές στην ένταση του 

χρώματος ή τριχόπτωση σε ορισμένα σημεία. Αυτό θα έχει 
γενικά τη μορφή υποχρωματισμού..

ΛΙΣΤΑ ΒΛΑΒΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΨΥΞΉΣ
Η διάρκεια ψύξης κατά τη χρήση του CryOmega® Vet Dual 
Delivery εξαρτάται από τον χρόνο και την τεχνική που θα 
χρησιμοποιηθεί. Η κτηνιατρική βιβλιογραφία αναφέρει πολλούς 
και διάφορους χρόνους επεξεργασίας με κρυογόνο. Το πάχος, η 
θέση και η ενυδάτωση του ιστού-στόχου μπορεί να επηρεάσει 
τον χρόνο ψύξης και συνεπώς τα αποτελέσματα. 
Γενικά οι μικρότεροι χρόνοι θεραπείας που εμφανίζονται 
παρακάτω αφορούν λεπτές δερματικές βλάβες και θέσεις, 
ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι θεραπείας αφορούν πιο δύσκολα 
αντιμετωπίσιμες βλάβες. 
Οι κτηνίατροι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις 
κρυοχειρουργικές τεχνικές, όταν χρησιμοποιούν το CryO-
mega®Vet Dual Delivery. Οι μπατονέτες προορίζονται για 
ευαίσθητες ή δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ οι κώνοι είναι γενικά 
πιο επιθετικοί.

Common Lesions Freeze Time Ranges
Κονδυλώματα Καθαρισμός των ξηρών και πυκνών στρωμάτων. 

Ψύξη/απόψυξη 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων.

Όγκοι βλεφάρων Εφαρμόστε με απλικατέρ για 10–20 
δευτερόλεπτα..

Όγκοι 
Μεϊβομιανών 
Αδένων

Εφαρμόστε με απλικατέρ για 10–20 
δευτερόλεπτα.

Κηλίδες Παγώστε την κηλίδα αν είναι δυνατόν ή ψύξτε/
αποψύξτε 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων. 

Βλεφαρίτιδα Εφαρμόστε με απλικατέρ στο περίγραμμα των 
βλεφαρίδων για 10 δευτερόλεπτα.

Θηλώματα Ψύξη/απόψυξη 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων.

Αδενώματα Ψύξη/απόψυξη 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων.

Κοκκιώματα από 
λείξη

Ψύξη/απόψυξη 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων.

Πρωκτικά 
Εξογκώματα

Ψύξη/απόψυξη 3 φορές. Απόψυξη μεταξύ των 
ψύξεων.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή CryOmega®Vet 
Dual Delivery από τη συσκευασία.

2. Τοποθετήστε τη μπατονέτα με ακρίβεια 
στη θήκη που βρίσκεται στο επάνω μέρος 
της συσκευής.

3. Πιάστε τη λαβή του CryOmega®Vet Dual 
Delivery και αναστρέψτε τη συσκευή, έτσι 
ώστε η μπατονέτα να έχει κατεύθυνση 
προς τα κάτω.

4. Τραβήξτε τη σκανδάλη για 3-5 
δευτερόλεπτα για να κορεστεί 
η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ με κρυογόνο. 
Απελευθερώστε τη σκανδάλη για να 
σταματήσετε την εξαγωγή κρυογόνου.

5. Με τη ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ να παραμένει 
προσαρτημένη στη συσκευή, τοποθετήστε 
την κρύα ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ απευθείας πάνω 
στην βλάβη για τα αντίστοιχα επιθυμητά 
δευτερόλεπτα. 

6. Εναλλακτικά: Αφαιρέστε τη 
ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ πιάνοντας τη βάση της και 
τραβώντας την για να την αφαιρέσετε 
από τον διανομέα. Χρησιμοποιήστε τη 
ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ για να εφαρμόσετε από 
οποιαδήποτε γωνία για τον επιθυμητό 
αριθμό δευτερολέπτων.

7. Ψύξη/Απόψυξη: Εάν εφαρμόζετε 
επαναλαμβανόμενα ψύξη, αποψύξτε το 
πάσχον σημείο για 40 δευτερόλεπτα 
πριν ξεκινήσετε την επόμενη ψύξη. 
Πριν ξεκινήσετε εκ νέου την ψύξη, 
επαναλάβετε το βήμα 4 παραπάνω για να ξαναγεμίσετε τη ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ με 
κρυογόνο.

8. Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία, η ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ πρέπει να απορριφθεί.

1 2

3 4

5 6

87
repeat from
step 4 if necessary

1. Αφαιρέστε τη συσκευή CryOmega®Vet 
Dual Delivery από τη συσκευασία.

2. Επιλέξτε έναν ΚΩΝΟ που είναι περίπου 1 
mm μεγαλύτερος από τα όρια της βλάβης 
που αντιμετωπίζετε.

3. Εισαγάγετε τον αναλώσιμο ΚΩΝΟ στον 
επαναχρησιμοποιούμενο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 
ΚΩΝΟΥ.

4. Τοποθετήστε τον ΚΩΝΟ και τον 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΩΝΟΥ με ακρίβεια πάνω 
στο δοχείο.

5. Πιάστε τη λαβή του CryOmega® Vet Dual 
Delivery και αναστρέψτε τη συσκευή, έτσι 
ώστε ο ΚΩΝΟΣ να έχει κατεύθυνση προς 
τα κάτω. 

6. Τοποθετήστε τον συναρμολογημένο 
διανομέα, τον ΚΩΝΟ και τον 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΩΝΟΥ στο σημείο 
όπου υπάρχει βλάβη. Τραβήξτε τη 
σκανδάλη για 3–5 δευτερόλεπτα μέχρι 
να φανούν φυσαλίδες του αερίου στο 
κάτω μέρος του ΚΩΝΟΥ. Απελευθερώστε 
τη σκανδάλη για να σταματήσετε την 
εξαγωγή κρυογόνου.ΣΉΜΕΙΏΣΉ: Για την 
εφαρμογή χρησιμοποιήστε το κλειστό 
επίθεμα νεοπρενίου που εσωκλείεται.

7. Κρατήστε τον ΚΩΝΟ και τον 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΩΝΟΥ πάνω στο σημείο 
της βλάβης, ώσπου να σταματήσουν οι 
φυσαλίδες.

8. Ψύξη/Απόψυξη: Εάν εφαρμόζετε επαναλαμβανόμενα ψύξη, 
αποψύξτε το πάσχον σημείο για 40 δευτερόλεπτα πριν 
ξεκινήσετε την επόμενη ψύξη ξεκινώντας με το Βήμα 6 
παραπάνω.

9. Αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, ο ΚΩΝΟΣ πρέπει να 
απορριφθεί.

1 2

3
4

5

6

7

9

8
repeat steps 6-7 if 
necessary

ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ: Αποθηκεύστε τον επαναχρησιμοποιήσιμο 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΏΝΟΥ στο κουτί του CryOmega® Vet 
Dual Delivery  Δεν πρέπει να απορρίπτεται.

ΧΡΉΣΉ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑΣ

ΧΡΉΣΉ ΚΏΝΟΥ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ
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is a registered trademark of CryoConcepts, LP.
Patents Pending

• Οι μπατονέτες μπορεί να είναι πιο κατάλληλες 
για εφαρμογή σε δυσπρόσιτες περιοχές ή σε 
σημεία με λεπτό δέρμα

• Για να πετύχετε την εστίαση της 
μπατονέτας στην περιοχή βλάβης και 
για να ελαχιστοποιήσετε τη βλάβη στον 
περιβάλλοντα υγιή ιστό, κόψτε το άκρο, όπως φαίνεται στα 
δεξιά

• Μην αγγίζετε την περιοχή βλάβης κατά τη φάση της 
απόψυξης μετά τη θεραπεία

• Χρησιμοποιήστε κύκλους Ψύξης-απόψυξης, όταν 
αντιμετωπίζετε βαθιές ή δύσκολες βλάβες 

• Οι μπατονέτες απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν σε 
άλλα ζώα και θα πρέπει να απορρίπτονται μετά τη βασική 
χρήση τους στο εκάστοτε ζώο

• Οι μπατονέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία 
πολλαπλών βλαβών στο ίδιο ζώο. Μπορούν επίσης να 
επαναφορτιστούν με επιπλέον κρυογόνο μεταξύ των βλαβών

• Οι μπατονέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά τη 
χορήγηση του κρυογόνου. Βρίσκονται άμεσα στην κατάλληλη 
θερμοκρασία.

• Οι ρυθμοί ανάλυσης θα βελτιωθούν με τους κύκλους ψύξης-
απόψυξης

• Η κρυοχειρουργική έρευνα προτείνει να ψύχετε και μια μικρή 
περιοχή υγιούς ιστού γύρω από τον ιστό στόχο για μέγιστη 
αποτελεσματικότητα (3).
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