Samtykkeerklæring om CO2-fraktioneret Laser
Fraktioneret CO2 laser anvendes til at reducere moderate til svære rynker, grov hudstruktur samt akne ar.
Fraktioneret CO2 fører til en fornyelse af kollagen i både overhuden (epidermis) og læderhuden (dermis),
hvilket giver en opstramning af huden. Behandlingen er primært velegnet til ansigt, hænder, bryst og hals.
Den må i Danmark kun foretages af hudlæger og plastikkirurger.
Det er vigtigt, at huden ikke er solbrun på behandlingstidspunktet. Der må heller ikke anvendes selvbruner forud for behandlingen.
Hjemme inden behandlingen:
Startes dagen før:
Tbl. Valaciclovir 500 g x 2 dgl. (forebyggende mod herpesinfektioner). Opstartes om morgenen dagen før
behandlingsdagen: 1 tablet morgen og 1 tablet aften, samt 1 tablet på behandlingsdagen om morgenen.
På behandlingsdagen udleveres tabletter til yderligere 3 dage.
Afrens huden for makeup inden du møder op til behandling
I klinikken inden selve behandlingen:
Der gives følgende smertestillende:
Tbl. Panodil 1 gr. + tbl. Tramadol 50 mg + tbl. Ibuprofen 600 mg + tbl. Hexalid 5 mg.
Der påsmøres bedøvende creme på hudområdet, der skal behandles.
Efter ca. en time afrenses huden, og behandlingen påbegyndes. Hvis du skal have behandlet øjenomgivelser, bliver der lagt et beskyttende øjenskjold i øjet.
Du skal være opmærksom på, at ved behandling af øjenomgivelserne kan der ikke anvendes kontaktlinser
samme dag og dagen efter behandlingen.
Hjemme efter behandlingen:
• Tbl. Dicloxacillin 1 g (= 2 stk.) x 3 dgl. i 5 dage (forebyggende mod infektioner i huden). Vær opmærksom på, at du skal tage 2 tbl. Dicloxacillin 3 gange dagligt for at få den ordinerede dosis.
• Tbl. Valiciclovir 500 mg x 2 dgl. i 3 dage.
• Undgå meget varme bade de første 3 dage.
• Huden renses forsigtigt med vand og gaze (2 gange dagligt).
• Vær opmærksom på god håndhygiejne i dagene efter.
• Huden smøres med Fucidin salve 3-4 dage, 3 gange dagligt.
• Huden smøres med Cika Plast salve efter behov i løbet af dagen. Huden må ikke tørre ud.
• Hvis der har været anvendt øjenskjold: Øjne dryppes med Fusithalmic 1 %, 1 dråbe i hvert øje, 3
gange dagligt i 5 dage (hvis øjenomgivelserne er behandlede).
Når huden er helet og alle sår er væk, må der anvendes makeup samt vanlige produkter til at rense huden.
Fortsæt med Cika Plast salve og SPF 30-50. Kan købes i klinikken.
KIT indeholdende:
Tbl. Valaciclovir 500 mg, 6 stk.

Caps. Dicloxacilllin 500 mg, 30 stk.
Fucithalmic 1 % øjendråber.
1 tube Fucidin salve 2 %.
1 tube Cika Plast.
1 pakke Mesoft gaze.
Samlet pris for kit er kr. 500,00, kan købes på klinikken.
Kontakt:
Du er altid velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 7027 3366.
Ved evt. presserende spørgsmål uden for åbningstiden kan vi kontaktes på akut tlf. 3160 9959.
Vi kontakter dig telefonisk 1-2 dage efter behandlingen – herefter tilbyder vi dig en kontroltid på klinikken
ca. en uge efter behandlingen.
Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder.
Undertegnede erklærer herved, at jeg er blevet informeret grundigt om behandlingens virkning og eventuelle bivirkninger, og at jeg har haft mulighed for at stille de spørgsmål, jeg måtte have.
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.
N’AGE, den ____________
_____________________________________________________________________________
Navn (blokbogstaver)
Underskrift
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