PRP
Före behandling – information
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.
Informera även om ev. medicinering.
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
Innan behandling pratar vi igenom just dina
förutsättningar och vilka resultat du kan
förvänta dig, så att du är väl införstådd med
vad den här behandlingen kan innebära för
dig.
Beroende på vilken typ av behandling
(håravfall, hudföryngring, ärr-reducering) kan
det behövas flera behandlingar. Du kommer
vid första besöket att informeras om vad vi
rekommenderar för just dig

Under behandling – information
Behandlingen genomförs genom att man
tar lite blod från dig, som vid ett vanligt
blodprov. Blodet centrifugeras sedan och
blodplättarna och den näringsrika plasman
separeras, en stabiliseringsfaktor tillsätts och
därefter injiceras det med hjälp av sprutor
(som har mycket tunna nålar) in i det aktuella
området. Därefter påbörjas läkningsprocessen av skadad och eller åldrad hud.

I vissa fall kan Plasma tillföras under huden
med hjälp av Dermapen. Den här metoden
kan väljas vid behov.
Man kan lägga en lokal bedövning innan
behandlingen. Smärtlindade vanliga mediciner t ex Alvedon eller Ipren kan användas för
att minska obehaget.

Efter behandling – rekommendation
Du kan uppleva irritation och bli extra
känslig i det behandlade området direkt
efter behandlingen.
Detta går normalt över inom några timmar.
Du ska inte duscha eller träna på ett dygn
efter behandlingen.
Du kan få små blåmärken vid injektionsställena, dessa försvinner ganska snabbt.
PRP behandlingen är en mycket säker
behandlingsmetod och ger inga bieffekter
eftersom inga mediciner eller kemikalier
används.
Därför finns det inga kända risker för allergier eller andra biverkningar.
Det är dina egna blodplättar/plasma som
injiceras i hårbotten eller i huden.
Detta gör att det är 100% naturligt då inga
tillsatser utifrån tillkommer.
Det kan dröja ett par månader efter sista
behandlingen, innan du ser resultatet.
Processen kan pågå några år, eftersom det
är din egen läkningsförmåga som påverkar
och som skapar en bättre hud och vävnadstextur.
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