Samtykkeerklæring og information om behandling med medicinsk Dermaroller og eDermastamp

Hvad er Dermaroller/eDermastamp?

Ved en professionel behandling med medicinsk Dermaroller/eDermastamp rulles huden med nåle fra 0,1
mm. op til 1,5 mm. Nålene prikker mikroskopiske huller, hvilket narrer huden til at tro, at der er sket en
skade. Den simulerede skade sætter gang i kroppens egen helingsproces ved at frigøre væksthormoner, der
booster kollagen-produktionen og dermed hudfornyelsen (Collagen- Induction Therapy [CIT]).
Forskellen på en medicinsk Dermaroller behandling og en behandling med eDermastamp er, at man ved en
medicinsk Dermaroller behandling bruger en rulle med nåle fra 1,0-1,5 mm. og ved en behandling med
eDermastamp bruger et elektrisk apparat med seks præcisionsnåle, som laver 100-150 gennemtrængninger
per sekund, sammen med en CIT- solution. CIT- solution er et medicinsk produkt, som består af en
kombination af hyaluronsyre, mineraler, vitaminer og peptider. eDermastamp kan indstilles til en
nåledybde fra 0,1 mm. til 1,5 mm., afhængigt af hudens reaktion. Din kosmetiske sygeplejerske vil vurdere
din behandling i samråd med dig ud fra din hudstruktur og dine ønsker med behandlingen.

Hvor bruges behandlingen?

Den øgede kollagen-produktion betyder, at huden bliver tykkere og mere elastisk. Dette medfører en
reduktion af fine linjer, rynker, ar, acne ar og forstørrede porer. De mikroskopiske huller vil gøre, at den Avitamin creme, som påføres efter behandlingen, penetrerer længere ned i de dybere hudlag og deraf også
arbejder på ujævn pigmentering, som ligger dybt i huden. Din hud vil få en jævnere struktur og farve samt
en fin glød.

Før behandlingen

For at opnå det bedste resultat med din medicinske Dermaroller behandling hos N’AGE er det vigtigt, at du
bruger en Dermaroller til hjemmebrug med tilhørende Lipopeptide creme (A-vitamin creme) samt
fugtgivende hyaluronsyre masker eller ampuller i 4 uger for at optimere din hudkvalitet op til behandlingen.
Det er også vigtigt, at du ikke spiser kraftigt blodfortyndende medicin, fiskeolie som kosttilskud 10 dage før
din behandling samt drikker alkohol eller spiser NSAID piller, som Ipren, dagen før din behandling. Disse
retningslinjer er til for at undgå øget blødningstendens, som kan besværliggøre behandlingsforløbet.
Har du tendens til forkølelsessår, kan vi ikke behandle dig under et udbrud. Vi anbefaler da, at du tager
profylaktisk medicin. Det samme gælder cystisk akne, eksem eller sår i det område, som skal behandles.

Behandlingen

På behandlingsdagen kommer du 45 min. før selve behandlingen og får taget førbilleder samt påført en
bedøvende creme, som skal virke i ca. 30 min.
Behandlingen er uden risiko for skade på huden, og du mærker kun lidt ubehag ved særligt følsomme
områder, såsom i panden og omkring munden. Din behandling varer mellem 30 - 45 min., afhængigt af
størrelsen på området og hudens kvalitet.
Mikro-hullerne lukkes efter ganske kort tid, og du vil derfor umiddelbart efter behandlingen få Lipopeptide
creme samt en hyaluronsyre-maske på for at opnå maksimal optagelse og effekt af din behandling.

Efter behandlingen

Huden kan være lidt hævet de første 2 dage samt rød og tør i de efterfølgende dage. Her vil Dermarollers
hyaluronsyre-ampuller hjælpe reparationen og genopfylde huden med nærringstoffer, mens hyaluronsyremasken lindrer rødmen og den følsomme hud efter behandlingen. Hvis du er meget tør og skæller, er det
vigtigt, at du husker solfaktor. Minimum SPF 30 indtil huden er helet for at undgå pigmentforandringer. Du
kan bruge makeup allerede dagen efter din behandling.
Efter ca. en uge kan du igen begynde at rulle med Dermaroller til hjemmebrug. Din næste medicinske
behandling kan gentages efter 4-6 uger.

Bivirkninger

Der er ikke nogle bivirkninger dokumenteret til behandlingen. Dog er det meget vigtigt, at du bruger de
produkter, som din behandler anbefaler efter din behandling for ikke at risikere øget irritation af din hud.
Har du i forvejen meget følsom hud, hudsygdomen Rosacea eller Perioral Dermatit, må du ikke behandles
med Dermaroller eller eDermastamp.

Information og samtykke
Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse
med behandling med Restylane produkter.
Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en
bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål. Jeg har haft 2 døgns
betænkningstid inden min behandling.
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.
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