Pigment
laserbehandeling
In overleg met uw arts heeft u besloten om een behandeling met de
pigmentlaser te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de
voorbereiding en de behandeling, zodat u weet wat u kunt verwachten. De
behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie in Rijnstate Velp.
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De pigment-laser (ook wel Robijn-laser genoemd) geeft een krachtige
lichtstraal die wordt geabsorbeerd door pigment of inkt (bij tatoeages).
Hierdoor ontstaat zelfdestructie van pigment of inkt en zal dit in kleinere
deeltjes afgebroken worden. Vervolgens worden deze kleinere deeltjes
door het lymfesysteem in het lichaam afgevoerd of direct tijdens heling
van de wondjes naar buiten gebracht. Het effect is vergelijkbaar met een
oppervlakkige verbranding.

Voor de behandeling
Het is raadzaam om vier weken voor de behandeling contact met zonlicht te
vermijden. Dit geldt ook voor ander UV-licht zoals de zonnebank. Indien u
medicijnen gebruikt, moet u dit voor de behandeling melden aan uw arts.

De behandeling
Meestal wordt eerst een proefbehandeling verricht op een minder
opvallende plaats. U krijgt een speciale bril op om uw ogen te beschermen.
De behandeling bestaat uit een aantal ‘laserprikjes’en voelt aan alsof er een
elastiekje tegen de huid aankomt. Verdoving is niet nodig. Soms wordt een
‘cool pack’ aangebracht om de huid af te koelen. De hele behandeling duurt
ongeveer 15 minuten.
Op de behandelde plek ontstaat een witte korst die na zeven tot tien dagen
weer verdwijnt. Deze korst moet u laten zitten. Over het algemeen zal deze
korst er vanzelf afvallen.
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Na de behandeling
Direct na de behandeling krijgt u een verband of pleister op de behandelde
plaats. In sommige gevallen krijgt u een recept voor zalf mee naar huis. U moet
zes tot acht weken contact met zonlicht op de behandelde plaatsen vermijden.
Gedurende enkele dagen na de behandeling dient u contact met water en
zeep te vermijden.

Complicaties
In zeldzame gevallen ontstaat een infectie. Nabloeding komt uiterst
zelden voor. Een drukverband aanleggen is dan voldoende. Er is een kleine
kans op littekenvorming, maar dit is niet te voorspellen. Soms treden
pigmentveranderingen op, te veel of juist te weinig pigment. Bij een donkere
huid is de kans hierop wat groter. In de meeste gevallen verdwijnt dit vanzelf.
Blootstelling aan UV-licht verhoogt de kans op pigmentveranderingen en moet
daarom vermeden worden.

Resultaat
Tussen de behandelingen door is vaak een pauze van zes weken tot twee
maanden noodzakelijk om het effect goed te beoordelen. Pas daarna kan de
volgende behandeling plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat is pas na één
tot anderhalf jaar goed te zien.
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Vragen

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 088 - 005 51 70.

