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CO₂ laserbehandeling

CO₂ LASERBEHANDELING
Uw dermatoloog heeft een behandeling met de CO₂-laser voorgesteld.
Met onderstaande informatie willen wij u voorlichten over deze behandeling.
De CO₂ laser produceert een geconcentreerde lichtstraal die zoveel energie heeft dat de plek die
behandeld wordt als het ware verdampt.
De CO₂-laser wordt onder andere gebruikt voor behandeling van:
•
Actinische Keratosen (voorstadium van huidkanker)
•
Wratten
•
Xanthelasma (gele vetophopingen rond de ogen)
•
Littekens
De voorbereiding
Neem uw actuele medicatie-overzicht mee. Eventuele veranderingen van de medicijnen graag vooraf
doorgeven aan de dermatoloog of assistente. Meldt het als u bloedverdunners gebruikt.
De behandeling
Gedurende de behandeling draagt u (net als andere aanwezigen) een speciale bril om uw ogen te
beschermen tegen het laserlicht. De plek wordt voorafgaand aan de behandeling verdoofd. Doorgaans
gebeurt dit met een injectie met verdovende vloeistof. Ook kan de dermatoloog in overleg met u besluiten
de plek vooraf te verdoven met een crème. Deze dient een uur voor de behandeling aangebracht te
worden op het te behandelen huidgedeelte.
Na de behandeling
•
Na de laserbehandeling wordt de behandelde huid ingesmeerd met fucidinezalf.
Het is van belang deze zalf thuis driemaal daags aan te brengen. Zo wordt infectie en
korstvorming tegengegaan.
•
De behandelde huid verkleurt rood zoals bij een schaafwond. Deze roodheid kan langere tijd
aanhouden maar verdwijnt uiteindelijk vanzelf.
•
In de eerste dagen na de behandeling kan er wondvocht zichtbaar zijn. Dit is normaal en
verdwijnt vanzelf.
•
U mag de behandelde huid na één dag met de douchekop afspoelen en aansluitend met
goed absorberende keukenrol droogdeppen. Na het douchen de behandelde huid meteen
weer met fucidinezalf insmeren.
•
Het is verstandig om de eerste drie maanden zonlicht op de behandelde huid te vermijden.
Dit om verkleuring van de huid te voorkomen.
•
Uw reactievermogen kan onder invloed van spanning en medisch handelen verminderd zijn.
Na de behandeling adviseren wij daarom u zelf geen auto te rijden of te fietsen.
Mogelijke complicaties
Deze komen zeker niet vaak voor maar zijn niet uit te sluiten.
Mogelijke complicaties zijn:
•
Infectie: De behandelde huid voelt pijnlijk, is erg gezwollen en ziet rood en pussend.
•
Verkleuring van de huid: bleke of donkere plekjes op het behandelde huidgebied.
•
Littekenvorming: op de plek waar de behandeling heeft plaatsgevonden ontstaat litteken
weefsel.
•
De behandelde huidaandoening kan op dezelfde plek terugkomen en soms is een tweede
behandeling noodzakelijk.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kliniek.

E: info@dermex.nl

A: Bijsterhuizen 3163

6604 LV Wijchen

T: 085-0606490

