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Kemisk peeling med TCA

Före behandling – information

Informera läkaren om längre historik av 
munsår, tidigare kraftiga ansiktsbehandlingar 
av t ex akne eller Rosacea (Retina A produk-
ter, Tretinoin m m) samt andra hudsjukdomar.
Informera även om ev. medicinering.

Informera även angående tidigare behand-
lingar samt hudtillstånd som kan påverka 
den befintliga behandlingen.

Undvik stark solande, även brun-utan-sol-
produkter inför behandlingen.
Vi ser gärna att du inte har make-up, på 
behandlingsdagen

Planera in när du vill göra behandlingen, ett 
par dagar till en veckas konvalescenstid är 
att räkna med. Först när all hud har fjällat 
bort upplever du en stor effekt som kvarstår 
länge.

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. 

Peelingen fräschar upp hudytan genom 
att du fjällar av hudytan och på så sätt 
genererar nya friska hudceller och stimulerar 
produktionen av kollagen och elastin.

Med hjälp av peelingen kan man strama 
upp, minska porstorleken och förminska 
pigmentfläckar. 
Peelingen förbättrar acneärr samt kan 
användas mot lättare akneproblem. 

Under behandling – information

TCA 25-50% -lösningen penslas på hudytan 
i omgångar, från ett till tre lager tills önskat 
djup uppnås. 
En svidande känsla upplevs under behand-
lingen, som avtar efter ett par minuter.

Efter behandling – rekommendation

Dagen efter får man lite mörkare hy och 
pigmenterade fläckar, samt eventuellt mindre 
ytliga skorpor som inte ska pillas bort. 
Huden ser allmänt lite sämre ut.
Inom 3-4 dagar börjar avfjällning och huden 
är rensad inom 7-10 dagar.

Tänk på Huden är känslig efter behandlingen 
och det är viktigt att du använder solskydd 
med en hög solskyddsfaktor.

Undvik att pilla på flagor som uppstår under 
peelingsprocessen. Smörj istället in huden 
med en fuktgivande kräm och högt solskydds-
medel. Därefter kan du återgå till din vanliga 
ansiktsrutin.

Syrabehandlingar gör sig bäst som en kur 
av 3-4 behandlingar. 
Bästa resultat uppnås ett par månader efter 
avslutad behandlingskur.


