Informatie en instructie over de behandeling met de ablatieve fractional Erbium:Yag laser.
De fractionele lasertechnologie is een effectieve behandelmethode om huidveroudering te verminderen
door de huidstructuur te verbeteren. Ook kan deze methode worden toegepast op littekens waardoor
deze minder zichtbaar worden.
“Ablatief” betekent letterlijk: verwijderen van weefsel.
Na de behandeling is de hersteltijd relatief kort, 5-7 dagen, zodat deze voor u als klant makkelijker in uw
dagelijks leven is in te passen!
Tijdens de behandeling met de fractionele Erbium: Yag laser wordt specifiek licht uitgezonden met een
golflengte van 2940nm(nanometer). Dit licht wordt sterk geabsorbeerd door water in de huidlagen.
Hierdoor ontstaat er warmte en heel kleine gaatjes/wondjes in de huid, de huid ”verdampt”. Daardoor
zal de collageen aanmaak worden gestimuleerd waardoor de huid steviger en elastischer wordt.
Hoe gaat de behandeling:
Van tevoren dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen, u gaat dan akkoord met de
voorwaarden die verbonden zijn aan de behandeling.
Er worden voorafgaand aan de behandeling foto’s gemaakt van het te behandelende gebied. Die foto’s
worden opgeslagen in uw dossier.
Make up moet worden verwijderd en uw huid wordt met alcohol 70% gedesinfecteerd.
Uw ogen worden beschermd met een specifieke laserbril.
Tijdens de behandeling voelt u warmte en zal de huid als een zonverbranding aanvoelen.
Meteen na de behandeling wordt de huid met natte koude gazen schoongemaakt.
De eerste 12 uur na de behandeling wordt vaak als onaangenaam ervaren omdat de huid dus branderig
en erg warm aanvoelt en u geen crème en/of koeling mag aanbrengen, de warmte is nodig is om het
gewenste resultaat te realiseren! U kunt eventueel gebruik maken van een waaiertje om de huid te
koelen.
Vanaf de dag na de behandeling kunt u een hydraterende creme smeren met een UV-filter van 20 of
hoger.
Er kan tijdelijk zwelling ontstaan, soms 2 dagen. Gedurende 5-7 dagen treedt er korstvorming op dat
meestal na 7 dagen is verdwenen. Omdat er korstjes aanwezig zijn is het af te raden om de eerste dagen
na de behandeling make up aan te brengen op de huid.
Eventuele risico’s/complicaties:
U wordt uiteraard naar ons beste kunnen behandeld. Bij elke behandeling is er echter een zeer kleine
kans op een bijwerking van een behandeling.
Tijdens het intakegesprek wordt dat uitgebreid met u besproken.
Resultaat:
De huid zal zachter en gladder voelen. Rimpeltjes vervagen en (acne) littekens verminderen.
Afhankelijk van de ernst van de huidveroudering/littekentjes kunnen er 3-5 behandelingen nodig zijn.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de huidtherapeut bij Laser en Zo.
036 73 703 13.

