
RTG I Sonografie I Kryolipolýza 

Kryol i polýza hubnutí mrazem 

Moderní technologie v estetické medicíně jdou stále kupředu a snaží se přinášet klientům stále účinnější a 

efektivnější metody pro řešení jejich problémů a vylepšení jejich problémových partií. Absolutní novinku v oblasti 

formování postavy a odbourávání tukových vrstev představuje tzv. kryolipolýza - hubnutí mrazem . Jedná se o 

metodu, při které dojde k hloubkovému zmraženi tukové vrstvy a její následné destrukci .Celková účinnost této metody 

je v porovnání s ultrazvukovou kavítací či radíofrekvencí mnohonásobně vyšší a to díky využití této jedinečné 

technologie. Naše klinická studie při ošetření 50 pacientů prokázala průměrný úbytek 6 cm na ošetřované partii po 1 

sezení. Celkový trvalý úbytek tukových buněk dosáhl u klientů až 25% - tukové buňky jsou destuovány trvale a 

nedochází tak k tzv. JOJO efektu . 

POZOR! Nepleťte si kryolipolýzu s ošetřeními , které pouze zneužívají tohoto výrazu pro ošetření pomocí pouhého 

podchlazení ošetřované tkáně a to dokonce přímo oproti dutině břišní - účinnost této metody je zcela minimální. 

Pravou kryolipolýzu poznáte dle použité hlavice - ta musí "vtáhnout tukovou tkáň a tu zmrazit uvnitř hlavice - viz. 

obrázek níže. 

Princip kryolipolýzy 

Kryolipolýza funguje na principu hloubkového zmražení tukových buněk a využívá faktu , že jsou tukové buňky citlivější 

na teplotu , než je tomu u ostatních buněk v těle . Tukové buňky postupně odumírají , dochází k jejich postupnému 

rozpadu a odvodu z těla . Tento proces nezatěžuje játra a nezvyšuje množství volných tuků a cholesterolu v těle . Efekt 

se dostavuje v průběhu 2 - 6 týdnů po provedeném ošetření a pokožka se smršťuje . Pro dokonalý efekt je nutné 

přesně lokalizovat a zacílit tukové buňky , což dokážou pouze nejmodernější přístroje , tyto buňky musí být zmraženy 

až na -5 stupňů , což je možné provést pouze uvnitř aplikační hlavice, tak aby nedošlo k poškození vnitřních orgánů . 

Ultrazvukové vyšetření tukové vrstvy před a po ošetření a správné hlavice pro dokonalé ošetření 

Po ošetření je nutná správná péče , aby nedošlo k opětovnému narovnání vazeb mezi jednotlivými buňkami a jejich 

opětovnému naplnění. Pro snažší odchod tukových buněk z těla doporučujeme podpořit lymfatický oběh pacienta. 

Tohoto dosáhneme jednak pomocí lymfatické masáže (tzv. Iymfodrenáže), kterou aplikujeme po každém ošetření 

jednou až dvakrát týdně . Všem našim klientům zároveň s ošetřením poradíme a doporučíme , jak upravit svoji 

životosprávu tak, aby bylo dosaženo ideálního výsledku. 

Hubnutí mrazem - kryolipolýza 

Ošetření kryolipolýzou 

U zákroků prováděných pomocí ultrazvukové kavitace či radiofrekvence se setkáváme s účinností těchto metod okolo 

80%. Při ošetření 50 klientů pomocí metody kryolipolýzy nezaznamenal úbytek pouze jediný pacient. Žádný zákrok 

není tedy 100% účinný , ale metoda hubnuti mrazem se této účinnosti velmi blíží. Ošetření každého pacienta a jeho 

reakce na ošetření je velmi individuální. Většině pacientů stačí pouze jedno sezení pro danou partii. Před ošetřením je 

nutná konzultace s našimi odborníky! Výsledek ošetření se postupně projevuje v průběhu 2 měsíců . 

Před ošetřením kryolipolýzou 

Samotný zákrok nemá žádná omezení dle ročních období, jeho jediným omezením je aktuální zdravotní stav a 

vhodnost ošetřované partie. 

Samostatný zákrok trvá, dle ošetřované oblasti cca 60 minut. Ošetřované místo je nejprve označeno fixem pro ideální 

připevnění hlavice. Následně je změřena tloušťka tukové vrstvy ošetřované partie, pro správné nastavení a výběr 

programu ošetření. Po nanesení nemrznoucího gelu a aplikační podložky (zabrání přimrznuti hlavice ke tkáni) 

připevníme hlavici pomocí podtlaku . 

Po ošetření kryolipolýzou 

Během ošetření pociťuje klient lehký tah v ošetřované oblasti (pokud je tah moc silný, musí ošetřující personál upravit 

nastavení, aby nedošlo k podlitinám) a překvapivě i pocit tepla. Po 10 minutách je tkáň zcela znecitlivěna . 

Po ošetření je odstraněna aplikační podložka a gel. Ošetřená oblast je zcela zmražena a ztvrdlá. Pro lepší účinek 

postupně rozmasírujeme a potřeme olejem ošetřovanou partii. Výsledek ošetření se počne projevovat po 2-4 týden, 

maximálního efektu dosáhne po 2 měsících . Ošetření stejné partie doporučujeme opakovat nejdříve po 3 měsících . V 

mezidobí může klient pociťovat lehké pnuti a necitlivost ošetřované partie. 

Kontraindikace 

Zvýšená teplota , onemocnění srdce, kardiostimulátor, akutní onemocnění , abnormální krevní tlak, menstruace, 

těhotenství , šestinedělí , kožní onemocnění , zhoubné nádory, kopřivka , tuberkulóza , onemocnění plic, Raynaudova 

nemoc, cryoglobulinemia, omrzliny, problémy s termoregulací 
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Kryol i polýza lékaFská technika 

Přístroj CRYOLEX využívá kombinace vakuové kryolipolýzy a červeného a zeleného LED prosvícení a 

představuje základní typ přístroje pro kryolipolýzu. Přístroj CRYOLEX MAXI využívá vysokovýkonnovou 

kryolipolýzu s přesnou sensory řízenou fokusací mrazu ve tkáni. Tento přístroj lze využít i pro ošetření paží a lýtek. 

Unikátní bezpečnostní prvky zcela vylučují možnost přemrznutí tkáně a dosahuje tak výsledků až o 30% vyšších v 

porovnání s přístrojem CRYOLEX. Více informací se dozvíte níže. 

Pro ošetření přístrojem CRYOLEX navštivte naše centra. Více informací zde. 

Moderní technologie v estetické medicíně jdou stále kupředu a snaží se přinášet klientům stále účinnější a efektivnější 

metody pro řešení jejich problémů a vylepšení jejich problémových partií. Absolutní novinku v oblasti formování 

postavy a odbourávání tukových vrstev představuje tzv. kryolipolýza. Jedná se o metodu, při které dojde 

k hloubkovému zmražení tukové vrstvy a její následné destrukci .Celková účinnost této metody je v porovnání 

s ultrazvukovou kavitací či radiofrekvencí mnohonásobně vyšší a to díky využití této jedinečné technologie. Klinická 

studie při ošetření 50 pacientů prokázala průměrný úbytek 6 cm na ošetřované partii po 1 sezení. Celkový trvalý 

úbytek tukových buněk dosáhl u klientů až 25% - tukové buňky jsou destuovány trvale a nedochází tak k tzv. JOJO 

efektu . 

POZOR! Nepleťte si kryolipolýzu s ošetřeními , které pouze zneužívají tohoto výrazu pro ošetření pomocí pouhého 

podchlazení ošetřované tkáně a to dokonce přímo oproti dutině břišní - účinnost této metody je zcela minimální. 

Distributorem certifikovaného zařízení CRYOLEX je pouze společnost INDUBIA s.r.o ., ostatní společnosti nabízející 

tento přístroj jsou pouze překupníci. ŽÁDEJTE KVALITU! Naše zkušenost s více než 40-ti dodanými přístroji a 

provozem 6 vlastních laserových center nám dávají zkušenosti , které jinde nenajdete. 

Přístroje společnosti INDUBIA s.r.o. prošly náročným zkoumáním a testováním ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v 

Brně a jako jediní na našem trhu disponujeme Klinickým hodnocením zdravotnického prostředku pro tyto přístroje (u 

nás k dispozici ). Stroje mohou vypadat stejně , ale bezpečnostní prvky a výsledky jsou zcela nesrovnatelné. 

Indikace 

odstranění přebytečných tukových vrstev, odstranění celulitidy, formování postavy 

Aplikace 

břicho , zadek, stehna, paže, lýtka, záda 

Princip 

Přístroj je vybaven velmi přesným monitorovacím systémem, který dokáže přesně lokalizovat a zacílit tukové buňky a 

tyto buňky podchladit až na teplotu -20 stupňů . Tato mrazící hlavice je vybavena podtlakovým systémem, který zajistí 

správné a účinné připevnění hlavice na ošetřované místo. Ostatní buňky zůstavají zcela nezasaženy a tudíž jakkoli 

nepoškozeny. Celý princip je založen na faktu , že tukové buňky jsou mnohem citlivější na zmražení, než-Ii je tomu u 

ostatních buněk v těle a jako jediné na toto podchlazení reagují a postupně odumírají , dochází k jejich postupnému 

rozpadu a odvodu z těla . Tento proces nezatěžuje játra a nezvyšuje množství volných tuků a cholesterolu v těle . Efekt 

se dostavuje v průběhu 2 - 6 týdnů po provedeném ošetření a pokožka se smršťuje . Celkový trvalý úbytek tukových 

buněk dosáhl u klientů až 25% - tukové buňky jsou destuovány trvale a nedichází tak k tzv. JOJO efektu . Přístroj je 

vybaven ovládacím menu v ČJ , pro maximální komfort při ovládání a zároveň obsahuje několik přednastavených 

programů , pro maximální efekt ošetření. 

Přístroj CRYOLEX využívá pro dokonalé ošetření unikátní kombinaci vakuové kryolipolýzy a LED světelného 

působení. Hlavice přístroje je vybavena speciálními diodami vyzařující červené LED světlo o vlnové délce 640 nm a 

zelené LED světlo o vlnové délce 525nm. Červené světlo působí na počátku ošetření (prvních 5 minut) pro prohřátí 

tkáně v rozmezí 37 až 45 stupňů Celsia a zároveň zvyšuje lokální prokrvení a tím zabraňuje jejímu přemrznutí. Zelené 

světlo působí v posledních 20 minutách ošetření a jeho působením dochází k výraznému snížení citlivosti tkáně po 

ošetření. 

Rizika a kontraindikace 

těhotenství , epilepsie, poruchy srážlivosti krve, dermatitida, psoriáza, cukrovka, mykózy, kardiostimulátor, problémy 

termoregulace, přecitlivělost tkáně 

FotoGalerie 

Kriolipolýza Bruntál 

Adresa: Kontakt: 

Telefon: 554 716 818 

CRYOLEX 

CRYOLEX MAXI 
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