
 

 

Samtykkeerklæring og information om behandling med FRAXEL laser  

 

Fraxel Laser: 

Laserbehandling med Fraxel er en behandling, hvor du undgår en langvarig ophelings-periode af huden. 

Effekten sker ved hudens egen foryngelsesproces, da hudens cellers evne til at producere bindevæv 

genstartes. 

Fraxel laseren er meget velegnet til behandling af fine rynker, strækmærker og ar og virker hudforyngende.  

Vi anbefaler ca. 3-5 behandlinger med en måneds interval alt afhængigt af alder og hudkvalitet. Har man 

fra naturens side mørkere hud skal der flere og mildere behandlinger til. 

 

Sådan virker behandlingen:  

Ved hjælp af et præcist mønster af laserstråler laves mikroskopisk varmepåvirkning af huden i søjler. Disse 

kontrollerede skader i huden er omgivet af intakt væv, der straks går i gang med at reparere skaderne og 

kroppen aktiveres derved selv til at danne ny, frisk hud. 

Effekten er cellefornyelse og en kraftig kollagenforbedring, hvor huden bliver yngre at se på. Størrelsen på 

hudporrer, linjer og ar reduceres eller fjernes helt og strækmærker reduceres kraftig. Der sker ligeledes en 

lettere hudopstramning.  

Fraxel laser laver en minimal indgriben i hudoverfladen. Det betyder, at behandlingen kan målrettes til 

præcist det ønskede og afgrænsede område af huden. De små lasersøjler er mindre end 1/10 mm. At 

laseren er fraktioneret betyder, at en mindre del af din huds overflade behandles i hver passage. Med 

Fraxel laseren bevares det yderste hudlag intakt. Der er tale om en såkaldt fraktioneret non-ablativ 

laserbehandling.  

 

Før behandlingen: 

Fraxel er en behandling der kan foretages hele året rundt. Dog anbefaler vi at man ikke solbader eller tager 

solarium i 10 dage inden behandling med Fraxel. Brug solcreme med høj faktor. Vi anbefaler bedøvende 

creme på det område der skal behandles, derfor skal man komme minimum 45 min før behandling.  

 

Normale reaktioner efter behandlingen: 

Efter behandlingen er huden rød, føles varm, hæver og føles stram i det behandlede område specielt de 

første timer efter behandlingen.  Sår og infektion forekommer sjældent. Enkelte har dog gener i op til en 

uge efter behandlingen med tørhed og hævelse af huden og forbigående udbrud af små “bumser”. 



Vi anbefaler solbeskyttelse SPF 50 i en måned efter behandlingen og at man ikke tager sol på området i 2 

uger efter behandlingen.  

 

 

Komplikationer 

I meget sjældne tilfælde kan der i op til måneder ses små bitte prikker i huden og misfarvning svarende til 

indskudsstedet af laseren som forsvinder igen. Yderst sjældent kan der komme sår og ar.  

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959. 
 

Information og samtykke 

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse 

med behandling med Fraxel laser. 

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. 
 

 
N’AGE, den ____________ 
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