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Patientinformation: Behandling med Frax 1550 laser 
Ellipse Nordlys-FRAX 1550. Non-ablativ laser 

 
Hvad er Frax 1550 laser?  ”Fraktioneret laserbehandling” er en nyudviklet metode, som 
laver en kontrolleret varmepåvirkning af hudens støttevæv, hvorved der stimuleres 
nydannelse af hudstrukturerne, uden at ødelægge overfladen. 
 
Hvad gør behandlingen? Hudens strukturer genopbygges, så fine linjer og rynker 
udglattes og huden kommer til at se friskere ud. Ujævn hudtone kan mindskes. Hud med 
ar efter f.eks. acne, kan blive pænere og glattere samt strækmærker. Læber, 
ansigt/hals/bryst kan behandles. 
 
Hvordan foregår behandlingen? Når du møder til behandling får du påsmurt en 
lokalbedøvende creme på huden. Cremen skal masseres ind i huden og virke i omkring 30 
minutter, inden laserbehandlingen begynder.   
Herefter foretages selve behandlingen, hvor en rulleformet laser udsender små ”blitzlyn” 
punktvist i huden. Hvert hudområde behandles med 4 passager.  
Behandlingen tager ca. 60 minutter for hele ansigtet, og føles som en varm, prikkende 
fornemmelse i huden. 
Nogle hudområder er mere følsomme end andre, midt på kinden kan du normalt næsten 
ikke mærke noget, mens det på overlæben, panden og hagen ofte gør lidt mere ondt. 
 
Kan der forekomme uønskede virkninger? En moderat rødme og hævelse som ved en 
solskoldning, vil ses lige efter behandlingen og vil som regel være aftaget efter et par 
dage.  
Mens huden heler, vil der ofte være kløe/en prikkende fornemmelse, og huden kan føles 
tør og ru. 
Undtagelsesvis kan efterfølgende komme farveændringer af huden. Ardannelse ses yderst 
sjældent.  
Laserbehandling er ikke velegnet til personer, som har tendens til at danne store, tykke ar 
(keloid). Ved tildens til forkølelsessår anbefales medicin inden behandlingen. 
Akuttelefonen er altid åben: 40448815 
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Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Behandlingen virker hos de fleste, effekten 
varierer dog fra person til person. Da behandlingen stimulerer en naturlig genopbygning af 
hudens strukturer, kommer effekten til syne gradvist. Gentagne behandlinger er oftest 
nødvendige for et godt resultat. Som regel gives 3-5 behandlinger med 2-6 måneders 
interval. Kombinationsbehandling med Ellipse SWT efterfulgt af Frax 1550 har vist sig at 
give endnu bedre resultater og kræver færre behandlinger. 
 
Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages?  Da behandlingen 
oftest strækker sig over en længere periode for at opnå maksimal effekt, vil der først være 
behov for gentagelse når den nyopbyggede hud er brudt ned igen. Sol, alkohol, rygning og 
arvelige forhold påvirker hudens opbygning. 
Hvad skal jeg selv gøre? Det er en god ide at tage 1 gram paracetamol 1 time inden 
behandlingen. Du skal møde med ren hud, uden makeup.  
Efter behandlingen kan det være behageligt at med en is-pakning på huden, hvis den føles 
meget varm.  
Make-up kan igen anvendes, når rødmen har fortaget sig og som regel kan man gå på 
arbejde dagen efter behandlingen, dog må du ikke bruge produkter der indeholder 
skrubbe-eller slibemidler. 
Et intensivt hudplejeprogram i optil 2-3 måneder efter behandlingen kan forbedre 
resultatet. Solcreme med en høj SPF og UVA-filter skal anvendes i mindst 4 uger efter 
behandlingen, samt i efterfølgende solsæson.  
Hvis du er i behandling med medicin, der kan øge lysfølsomheden, bør du efter aftale med 
hudlægen, holde pause med denne medicin. 
 
Information og samtykke  
Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om 
behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en 
bisidder.  
Efter den mundtlige information kan du umiddelbart behandles. Inden behandlingen 
påbegyndes skal du samtykke til behandlingen og risici. 
Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal. 
 
Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til 
behandling og risici. 
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