
 

 

Samtykkeerklæring om YAG laser behandling til reduktion af kar: 

 

Hvordan virker behandlingen? 

Laser lyset fra YAG laseren optages i blodets farvestof, hæmoglobin, hvorved det får blodet i karrene til at 
størkne, så de lukker sig. 
YAG laser anvendes til de helt små og mellemstore kar på benene, spider navi samt andre større kar i ansigtet. 

Hvordan udføres behandlingen? 

Før første behandling tages der billeder af de områder der skal behandles. 
Under selve behandlingen føres laseren hen over karrene og der placeres laser skud med få millimeters afstand. 
Under behandlingen mærkes en varmefølelse, let svien og en kortvarende stikkende smerte. 
 
Karsprængninger ses som regel i varierende størrelse, hvilket betyder at nogle karsprængninger vil forsvinde lige 

efter behandlingen. Andre vil forsvinde i ugerne efter, hvor der i ugerne efter kan ses små prikker fra 

behandlingen, som gradvist vil aftage.  

Der skal 2-5 behandlinger med 4-12 ugers interval til for at få det fulde resultat. Med YAG laseren er det muligt 

at reducere karrene og i bedste fald fjerne karsprængninger. Det endelige resultat ses efter 2-4 mdr. efter endt 

forløb. 

Er man disponeret til karsprængninger kan der komme nye med tiden. 

Kan alle behandles? 

Vi udfører ikke behandlingen hvis: 

• Du er gravid 

• Du er i behandling med binyrebarkhormon (i pilleform) der skal gå et år fra du har taget 
binyrebarkhormon til du får behandlingen. 

• Du tager Cytostatica (cellehæmmende medicin eller bindevævsnedbrydende medicin) 

• Du tager Isotretonin – Der skal gå ½ år fra du har taget Isotretonin til du får behandlingen. 

• Du bruger A-vitamin creme i området – du skal holde 1 uges pause inden du får behandlingen 

• Du er solbrun fra enten sol el solarium. Du skal være ude af solen 1 mdr inden behandling og 14 dage 
efter YAG laser behandling 

• Du bruger selvbruner – du skal holde pause 14 dage inden YAG laser behandling 
 
Vi anbefaler at du pauserer fiskeolie samt præparater med acetylsalisylsyre (kodemagnyl, treo ect.) 2 dage før 
behandlingen. 
   
Er der risiko eller komplikationer ved behandlingen? 

Der ses næsten ingen bivirkninger/komplikationer ved behandling med YAG laser. Men i sjældne tilfælde kan der 
opstå små overfladiske blærer, som oftest heler af sig selv i løbet af 2-4 uger. Meget sjældent kan der 
forekomme overfladiske små sårdannelser samt pigmentfejl. 
 

Såfremt der er spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at ringe på vores AKUT telefon. AKUT 
telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959. 
 



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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