Laserbehandeling (met kooldioxidelaser Ultrapulse CO2 laser)
U komt binnenkort op de polikliniek Dermatologie voor een behandeling met de CO2-laser. In deze
folder kunt u lezen wat deze behandeling inhoudt.

Wat is een CO2 laser behandeling
De CO2 laser produceert een geconcentreerde lichtstraal die zoveel energie heeft dat de plek die
behandeld wordt als het ware verdampt. De Ultrapulse CO2 laser is algemeen aanvaard als de
beste CO2-laser en daarmee ook de meest veilige.
De CO2-laser wordt onder andere gebruikt voor behandeling van:
Actinische Keratosen (voorstadium van huidkanker)
Wratten
Dermale naevi (bolle / bleke moedervlekken)
Xanthelasma (gele vetophopingen rond de ogen)
Ouderdomsplekjes
Huidverjonging en rimpelbehandeling
littekens

Hoe bereidt u zich voor?
Voorafgaand aan de laserbehandeling is het goed om aan het volgende te denken:
Zorg dat de te behandelen huid niet gebruind is door de zon of zonnebank. Dit om verkleuring
van de huid te voorkomen.
Neem uw Actuele Medicatie Overzicht mee (AMO). Bepaalde medicijnen mogen niet in
combinatie met lasertherapie. Eventuele medicatiewijzigingen dienen vooraf medegedeeld te
worden aan de arts of assistente. Meldt het als u bloedverdunners gebruikt.
Wanneer de behandeling in het gezicht plaatsvindt, mag u geen make-up gebruiken.
Wij raden u aan niet zelf te gaan rijden na de laserbehandeling. Zorg dat er iemand bij u is die
u naar huis kan brengen.

Tijdens de behandeling
Draagt u een speciale bril om uw ogen te beschermen tegen het laserlicht. Wanneer de
laserbehandeling dicht bij de ogen plaatsvindt, kan de arts besluiten u oogbeschermers te
geven. Deze worden na verdoven van het oog op de oogbol geplaatst. U kunt dan na de
behandeling enige tijd wazig zien.
De plek wordt voorafgaand aan de behandeling verdoofd. Doorgaans gebeurt dit met een
injectie met verdovende vloeistof (Xylocaine). Als de arts besluit de plek vooraf te verdoven
met een crème worden hiervoor aanvullende afspraken gemaakt.

Na de behandeling
Na de laserbehandeling wordt de behandelde huid ingesmeerd met fucidinezalf. Het is van
belang deze zalf thuis 4 tot 6 maal daags op te smeren om de behandelde huid vet te houden.
Zo wordt korstvorming tegengegaan.
De behandelde huid gaat rood zien als een schaafwond. Deze roodheid kan langere tijd
aanhouden maar verdwijnt uiteindelijke vanzelf.

In de eerste dagen na de behandeling kan er wondvocht zichtbaar zijn. Dit is normaal en
verdwijnt vanzelf.
U mag de behandelde huid na één dag voorzichtig wassen met water. Wrijven over de huid
wordt afgeraden. Na één dag mag u ook weer douchen. Advies is om na het douchen de
behandelde huid meteen weer in te smeren met fucidinezalf.
Het is verstandig om de eerste drie maanden zonlicht op de behandelde huid te vermijden. Dit
om verkleuring van de huid te voorkomen. Bedek indien mogelijk de huid met kleding of
gebruik meerdere malen per dag een sunblock.

Zijn er risico’s en complicaties?
Aan elke behandeling zitten risico’s verbonden en kunnen er complicaties optreden. Deze komen
niet vaak voor maar zijn niet uit te sluiten.
Mogelijke complicaties zijn:
Infectie: De behandelde huid voelt pijnlijk, is erg gezwollen en ziet rood en pussend.
Verkleuring van de huid : bleke of donkere plekjes op de behandelde huid.
Littekenvorming : op de plek waar de behandeling is geweest ontstaat littekenweefsel.
De aandoening kan op dezelfde plek terugkomen en soms is een tweede behandeling
noodzakelijk.
Wanneer u vermoedt dat u een complicatie heeft, vragen wij u om onderstaand telefoonnummer te
bellen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of de assistente.
U mag uiteraard ook bellen op onderstaand telefoonnummer.
Polikliniek Dermatologie : 0413 - 40 19 29 (kantooruren) / Route 020
Spoedeisende Hulp : 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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