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Je hebt aangegeven om huidverbetering of huidverjonging te willen ondergaan bij HuidZorg Drenthe met behulp van de Lumenis ResurFXTM
laser. Hierover hebben we jou inmiddels mondeling uitgebreid geïnformeerd. Om een goed inzicht te hebben in de voordelen, maar ook de
mogelijke contra-indicaties en eventuele nadelen, geven we deze informatie mee om het nog eens op je gemak door te nemen.

Een veerkrachtige, mooie, strakke en rimpelloze huid
De Lumenis ResurFXTM laser is een zeer professioneel en geavanceerd laserapparaat waarmee verbluffende resultaten op het gebied van
huidverjonging en huidverbetering zijn gerealiseerd. Met succes kunnen rimpels en (acne)littekens worden behandeld waardoor je huid
strakker, veerkrachtiger en gladder wordt waardoor jij er jonger of energieker uitziet.
De magie van licht
Licht wordt in de medische wereld voor uiteenlopende toepassingen gebruikt. Maar hoe kunnen op licht gebaseerde systemen tot een
therapeutisch effect leiden? Het geheim zit ‘m in de juiste kleur en frequentie van licht. Een wetenschap op zich die zijn nut in de praktijk heeft
bewezen. De ResurFXTM werkt met licht in het niet zichtbare deel van het spectrum. Door licht met deze frequentie wordt waterstof in de huid
zodanig opgewarmd dat deze verdampt en er minuuscule gaatjes in de huid ontstaan.
Voor de behandeling
Om problemen te voorkomen, vragen we jou het gebruik van antibiotica of andere medicatie vooraf aan ons te melden. In geval van
zwangerschap wordt er niet behandeld.
Wij adviseren je dringend om vanaf zes weken voor de behandeling niet te gaan zonnebaden en de zon zoveel mogeijk te mijden. Zo
voorkom je kans op verbrandingen die tot (lichte) verkleuring (hypopigmentatie) kunnen leiden. Bovendien worden laserstralen door een
zongebruinde huid aangetrokken, waardoor ze niet effectief hun werk doen.
Tijdens en na de behandeling
In de meeste gevallen wordt tijdens de behandeling een prikkelend gevoel ervaren. Dit geeft aan dat de behandeling werkt. De duur van de
behandelingen en het aantal behandelingen hangen samen met de grootte van het te behandelen huidoppervlak en met de ernst van de
aandoening. Gemiddeld duurt de behandeling ca. 30 minuten. De huid wordt na de behandeling gekoeld om zwelling en eventuele pijn te
verminderen. Ook thuis kun je het best de huid koelen met koud water of coldpack.
Verder adviseren wij jou om gedurende vier weken na de behandeling niet te zonnebaden (geen zonnebank, zonlicht en zelfbruinende
zonnecrème). Mocht zonlicht niet kunnen worden vermeden, zorg er dan op zijn minst voor dat je een goede zonnebrandcrème met een
hoge beschermingsfactor (minimaal SPF 30) gebruikt. Breng deze om de 2 uur op het behandelde lichaamsdeel aan. Dit is belangrijk om
mogelijke witte of juist gepigmenteerde vlekken te voorkomen. Sowieso adviseren wij een sunblock te gebruiken gedurende tenminste 6
weken na de behandeling.

z.o.z. voor meer informatie

uitgebreide informatie over onze dienstverlening kun je vinden op: www.huidzorgdrenthe.nl

HuidZorg Drenthe heeft vestigingen in Emmen en Hoogeveen

De Lumenis ResurFXTM laser is speciaal ontwikkeld om ingezet te worden voor het verbeteren of verjongen van je huid. Met dit laserapparaat
kunnen wij naast acne(littekens) ook rimpels met succes behandelen. Het verbeteren van de huidtextuur en de algehele uitstraling van
jouw huid krijgen een boost met deze behandelmethode. Er zijn veel opvallende resultaten geboekt bij het verminderen van littekens en
fijne lijntjes in het gezicht. De unieke fractionele technologie die met de ResurFXTM wordt geboden, zorgt voor een comfortabele, snelle en
effectieve niet-ablatieve behandeling. Alleen artsen of huidtherapeuten mogen deze behandelingen uitvoeren.

vervolg ihuidverbetering
Lumenis ResurFXTM
LET OP:
Op de dag van behandeling geen gebruik maken van olie, bodylotion of anderee verzorgingsproducten op het te behandelen gebied.
Twee uur voorafgaand aan de behandeling mag je indien gewenst 2 paracetamols nemen.
Bij een actieve koortslip of infectie mag er niet worden behandeld. Je zult in dit geval je afspraak tijdig moeten afzeggen.

Aantal behandelingen:
Het aantal behandelingen met de Lumenis ResurFXTM is afhankelijk van de ernst en de mate van (acne)littekens of rimpels.
Er zijn minimaal 3 behandelingen nodig voor een optimaal effect.
Resultaat:
Op de te behandelen plekken verdwijnen (acne)littekens en rimpels voor 90%. Zoals bij de meeste zaken die om onderhoud vragen, is dat ook
bij de behandeling met de ResurFXTM laser het geval. Soms zijn (na verloop van tijd) nabehandelingen nodig om het resultaat vast te houden.
Bijvoorbeeld één keer per jaar.
Risico’s en neveneffecten:
Roodheid en zwelling rond de behandelde delen (te behandelen met icepack of koud washandje).
Dit kan 1 tot 5 dagen duren. Bij de lichtgevoelige huid kan een intensievere roodheid optreden.
Zwelling (oedeem) kan 1 á 2 dagen aanhouden bij een dunne huid of gevoelige gebieden van de huid.
Hoewel zeldzaam voorkomend, kan na de behandeling met de ResurFXTM laser blaarvorming
of een lichte verbranding van de opperhuid optreden.
Bij behandeling rondom de ogen kan er van enige vochtophoping sprake zijn.
Dit is een normale huidreactie. Bij zwelling licht masseren en koelen met water of een icepack.
Bij het ontstaan van korstjes op de behandelde huiddelen, vet houden met vaseline.
In geen geval krabben of korstjes verwijderen.
Tenzij anders wordt geadviseerd mag je make-up gebruiken.
Gebronsd uiterlijk: er kan een droge verschilfering van lichtgekleurde minuscule korstjes optreden wat aanvoelt als fijn
schuurpapier. Dit kan 3 tot 10 dagen aanhouden
Zeer zelden komen verbrandingen voor, ontstaan er littekens of treedt er een pigmentverstoring (PIH) op. Dit is een goedaardige
rode tot bruine verkleuring van de huid. Mensen met een donker huidtype (IV tot VI) hebben een grotere kans op het ontwikkelen hiervan.
Doorgaans vervagen deze binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling.

Contra-Indicaties:
Pacemaker
Epilepsie
Gebruik bruin zonder zon
Medicatie die lichtgevoelig is

Voor de goede orde benadrukken we nog even dat je bij verhindering tijdig de afspraak dient te annuleren in verband met de planning van
onze medewerkers en bezetting van de apparatuur. Annuleringen binnen 24 uur en vergeten|niet nagekomen afspraken zullen wij helaas
moeten doorberekenen.
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