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Efter behandlingen
Huden kan være varm, rød og let blussende i 30 til 60 minutter 
og du bliver tilbudt en ice-pack til at køle med de første 10 – 15 
minutter. 
I pigmentskjolderne kan ses en mørkfarvning. Efter 1 – 2 dage 
vandrer mørkfarvningen op til overfladen af huden og skaller 
af efter 5 – 10 dage.
I de behandlede karområder kan der efter behandlingen fore-
komme spredte blå-sorte misfarvninger, som svinder i løbet af 
nogle dage, og kan dækkes af make-up. Der kan forekomme 
en let hævelse af huden, især under øjnene, men også på 
kinderne. Hævelsen kan vare 3 til 5 dage. I sjældne tilfælde kan 
der komme små sår, som heler efter 5 til 10 dage.
Du må gerne anvendes make-up efter behandlingen, og du kan 
normalt sagtens gå på arbejde dagen efter. 

Bivirkninger
I sjældne tilfælde ses en forbrænding med væskende foran-
dringer og sår efter behandlingen.
Hvis man behandler solbrændt hud eller mørkere hudtyper, er 
der risiko for en overfladisk forbrænding, som kan give efter-
følgende lysfarvning af huden. Hudfarven normaliseres oftest 
efter 3 til 6 mdr. Hvis man ikke beskytter huden mod solen 
indtil den har normaliseret sig efter behandlingen risikeres en 
mørkfarvning af huden.
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Pigmentpletter (solfregner, leverpletter) er lyse til mørkebrune 
pletter, som ligger i hudens niveau. De består af en ophobning i 
hudens øverste lag af små korn af pigmentstof (melanin).
Karudvidelser (teleangiektasier) kan give røde og blå misfarv-
ninger i huden. Sådanne forandringer i ansigtet, på halsen og 
på brystet kan behandles med laser og IPL (Intenst Pulseret 
Lys).

Metode
Med anvendelse af Intenst Pulseret Lys (IPL) sprænges pig-
mentkornene i stykker og de pigmentproducerende celler 
(melanocyterne) destrueres. 
Lysenergien optages tillige i det røde farvestof i blodlegemerne 
(hæmoglobin), hvor den omdannes til varme, der ødelægger 
eller beskadiger blodkarret, således at det lukkes og efterføl-
gende fjernes af kroppens reparationssystemer uden synlig ar-
dannelse.
 
HVAD KAN BEHANDLES?
Karsprængninger:
Alle former for røde og blå misfarvninger på næsen, i ansigtet 
og på halsen kan behandles.
Effekten af behandlingen er som regel god, men kan variere fra 
person til person afhængigt af karrenes beskaffenhed, lokali-
sation og årsag. Ofte er det nødvendigt med gentagne behan-
dlinger. Hos nogle få kan karrene ikke fjernes, og behandlingen 
fjerner ikke en evt. tendens til at danne nye karudvidelser.
Hvis der er meget pigment, kan det være nødvendigt at dette 
behandles først, inden man i en senere seance kan ”nå ned til ” 
de dybereliggende blodkar.

 

Pigment
Pigmentskjolder, som ligger i overhuden fjernes let med IPL; 
men de som ligger dybere er meget svære at fjerne, uanset be-
handlingsform. Afhængig af pigmentets beliggenhed kan man 
derfor se behandlingsresultater varierende fra fuldstændig og 
hurtig fjernelse af alt pigmentet til ingen virkning overhovedet. 
Selv når behandlingen er effektiv skal der ofte flere behand- 
linger til, både når man behandler karsprængninger, og når 
man behandler pigment. 
Pigmentskjolder af typen melasma er vanskelige at fjerne med 
godt resultat. Hvis det forsøges, er det ekstra vigtigt at anvende 
solfaktor 50+, når man færdes i solen i 1 – 2 år efter behan-
dlingen. Blot 10 – 15 minutters sol uden solcreme kan være 
nok til at pigmentskjolderne gendannes. Hvis man konsekvent 
har fulgt disse forskrifter i 1 – 2 år, er der til gengæld gode 
muligheder for, at man belønnes med, at hudens tendens til at 
danne pigment langsomt med tiden bliver mere normal. I no-
gle tilfælde kan man have behov for en behandling med recept-
pligtig hydrokinoncreme for at dæmpe pigmentproduktionen. 

Forholdsregler
Huden må ikke være solbrændt. 
Man skal undgå solbadning 4 uger forud for, og 4 uger efter 
behandling. 
Hvis man færdes i solen i den første måned efter behandlingen, 
skal man anvende en solcreme med høj faktor (faktor 30-50).
Huden kan ikke behandles, hvis den er farvet af selvbruner.

Under behandlingen
Behandlingen er ikke smertefri og hver lyspuls føles som en 
stærk, prikkende varme. Man kan reducere smerterne ved at 
indtage 1 g paracetamol 1 time inden behandlingen.


