MedArt FRx CO2 Laser,
Fraktionell CO2 Laser behandling – information
Före behandling – information

Efter behandling – rekommendation

Informera läkaren om längre historik av
munsår, tidigare kraftiga ansiktsbehandlingar
av t ex akne eller Rosacea (Retina A produkter, Tretinoin m m) samt andra hudsjukdomar.

Rodnad samt känsla av solbränna kommer
direkt på första dagen och en lätt svullnad
inom 1-2 dagar.

Informera även angående tidigare behandlingar samt hudtillstånd som kan påverka
den befintliga behandlingen.
Undvik stark solande, även brun-utan-solprodukter inför behandlingen.
Vi ser gärna att du inte har make-up, på
behandlingsdagen

Under behandling – information
Du kommer att känna en mild till medel
brännande/stickande känsla, som de flesta
upplever är OK. Allt beror på överkänslighet.
Känslan kan minskas med cool pack samt
kylande metoder, inklusive laserns mycket
effektiva kylningssystem.
I vissa fall kan man även lägga en lokal
bedövning innan behandlingen.
Smärtlindade vanliga mediciner t ex Alvedon
eller Ipren kan användas för att minska
obehaget.

Inga särskilda behandlingar behövs inom de
första 1-3 timmarna efter behandlingen,
förutom eventuell nedkylning med t ex ispåse.
Undvik stark träning, bastu samt simning de
första dagarna.
Mjukgörande, återfuktande krämer som inte
är baserade på syror eller retinoider, ska
användas dagligen under de första 2-4
veckorna efter behandlingen.
Redan 1-2 dagar efter behandlingen får man
en mörkare hudfärg på grund av små krustor
(ruvor) som man inte ska skrubba, peela eller
tvätta bort, utan de ska trilla bort av sig själv.
Detta kan ta upptill 10-14 dagar.
Efter ett par dagar går det att försiktigt
använda smink för att täcka huden men
detta rekommenderas inte.
Vid stark kliande och rodnad från dag 2, går
det att använda receptfri Hydrokortisonsalva
för att minska obehaget. Använd då ett par
gånger dagligen under 3-5 dagar.
Använd starkt solskyddsmedel gärna 30 eller
helst 50 SPF. Undvik stark sol upptill minst
4 veckor efter behandlingen.
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