CO2 active FX laser
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een behandeling ondergaat met
CO2 active FX laser. Met deze laser worden kleine stukjes huid oppervlakkig
verbrand door middel van lichtstralen. Zo kunnen rimpels en oppervlakkige
huidaandoeningen, zoals pigmentvlekken en kleine wratjes, worden
verwijderd.
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Voor de behandeling
Als u ooit koortsblaasjes hebt gehad, moet u dit melden bij uw arts. In dat geval
is een behandeling met medicijnen noodzakelijk. Vanaf vier weken voor de
behandeling moet u blootstelling aan zonlicht vermijden en mag u niet onder
de zonnebank. Tevens mag u geen peelings of behandeling met Roaccutane
ondergaan. Vertel uw arts welke medicijnen u gebruikt.

Behandeling
De behandeling kan enigszins pijnlijk zijn. Vrijwel altijd is plaatselijke
verdoving noodzakelijk. Soms gaat dit met kleine injecties, vaak kan verdoving
plaatsvinden met een speciale zalf. Voor de behandeling wordt de huid schoon
gemaakt met een speciale vloeistof. Zo worden huidvet en eventuele resten
van cosmetica verwijderd. Daarna wordt de huid behandeld met kleine
lichtflitsjes. De duur van de behandeling varieert van tien tot dertig minuten,
afhankelijk van de grootte van de aandoening. Tijdens de behandeling worden
uw ogen beschermd met een speciale bril. In sommige gevallen, bijvoorbeeld
als de behandeling plaatsvindt rond de oogleden, worden beschermkapjes op
de ogen geplaatst.
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Na de behandeling
Enkele uren na de behandeling ontstaat roodheid. Soms is er sprake van
zwelling en een branderig gevoel. Dit houdt vijf tot zeven dagen aan. Het is
goed om de huid te koelen met “coolpacks”.
Direct na de behandeling wordt de huid ingesmeerd met een vette zalf. U krijgt
een recept mee om de zalf ook thuis te gebruiken. Vier tot vijf maal per dag
gedurende de periode van vier dagen smeert u de behandelde huid hiermee
in. Gedurende vier weken moet u contact met zonlicht vermijden en u mag
niet onder de zonnebank.
Douchen met lauwwarm water is toegestaan vanaf twee dagen na de
behandeling. Vermijd krabben en wrijven aan de huid. De eerste vijf dagen na
de behandeling mag u geen cosmetica gebruiken. De eerste twee dagen mag
u de behandelde plekken niet wassen.

Resultaat
In sommige gevallen zijn meerdere behandelingen nodig om een goed
resultaat te bereiken.

Complicaties
Zelden treden complicaties op. In enkele gevallen kan infectie optreden. Dit
kan met een speciale zalf worden behandeld. Indien de roodheid of zwelling
toeneemt kunt u het beste contact met uw arts opnemen. Er is een kleine kans
op littekenvorming. Soms treden er pigmentveranderingen op: teveel of juist te
weinig pigment. Bij een donkere huid is de kans hierop wat groter.
In de meeste gevallen verdwijnt dit weer vanzelf.
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Vragen

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
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Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
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Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan zal de dermatoloog
deze graag beantwoorden.
Het telefoonnummer van de polikliniek Dermatologie is: 088-005 51 70.

