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Patientinformation: Laserbehandling med YAG af
karsprængninger på ben og ansigt
Hvad er laserbehandling? Laserenergi opvarmer blodcellerne, hvorved væggene i blodkarret ødelægges
og blodkarret lukker sig. Med tiden nedbrydes det lukkede kar og fjernes naturligt af kroppens immunsystem.
Huden omkring karret påvirkes ikke af behandlingen
Hvad gør behandlingen? Karsprængninger på op til 3 mm tykkelse for eksempel på ben og i ansigtet kan
behandles, så de forsvinder eller bliver mindre synlige.
Hvordan foregår behandlingen? Laserbehandlingen er smertefri og tager ca. 15-30 min. afhængigt af
karsprængningens størrelse og placering.
Kan der forekomme uønskede virkninger? Det er almindeligt at opleve lidt rødme og hævelse i de første
par dage efter behandling. Det kan ske at et kar går i stykker under behandling, så man får et blåt mærke,
der forsvinder af sig selv.
Akuttelefonen er altid åben: 40448815
Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Mindre kar kan forsvinde umiddelbart efter behandling, ved lidt
større kar kan der gå 4-8 uger før de forsvinder helt.
Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages? Som regel kommer en behandlet
karsprængning ikke tilbage. En enkelt behandling er nok til de fleste kar, men især større kar eller meget
store områder, kan have behov for flere behandlinger.
Hvad skal jeg selv gøre? Rygning får karrene til at trække sig sammen og kan gøre behandlingen mindre
effektiv, så undlad rygning i 4 timer, inden du skal behandles.
Undgå sol, solarium og selvbruner fire uger før behandling. Efter behandling bør sol og solarium undgås i fire
uger og solbeskyttelse med SPF 30 eller derover og UVB-beskyttelse anvendes.
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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