
Patientvejledning – behandling af karsprængninger 
med IPL

I forbindelse med, at du skal have foretaget behandling af dine karsprængninger med IPL – Intense 
Pulsed Light – vil vi bede dig om at tage højde for følgende i forhold til de kommende behandlinger.

Ved første besøg i klinikken vil du få mundtlig og skriftlig information omkring behandlingen, 
samt få taget foto til journalen og der vil evt. blive foretaget prøveskud. Du vil får udleveret en 
samtykkeerklæring med pris for behandlede område, som du bedes medbringe underskrevet ved 
første behandling. Du er naturligvis velkommen til at tage en ledsager (bisidder) med til denne 
samtale. 

Inden behandlingen:

• Du skal beskytte din hud mod sol i optil 4 uger inden behandlingen, enten ved helt at undgå solen 
eller benytte solfaktor 50 (hvis du er solbrændt, er der stor risiko for, at du får brandsår og vabler).

• Din hud skal være renset for make-up på dét område, som skal behandles.
• Du må ikke anvende selvbrunende creme optil 2 uger inden behandlingen opstartes.

Behandlingen: 

• Før behandlingen begynder får du beskyttelsesbriller på, så laserlyset ikke generer dine øjne. 
Lyset udsendes fra en glasprisme i IPL-hovedet og maskinen indeholder en køleenhed som køler 
huden samtidig med at vi behandler. Derved mindskes generne og vi beskytter det øverste hudlag 
mod forbrænding.

Efter behandlingen:

• Du skal også efter behandlingen beskytte din hud mod sol i optil 4 uger, enten ved helt at undgå 
solen eller benytte solfaktor 50.

• Umiddelbart efter behandlingen kan der udvikles en mild følelse af solskoldning, hævelse og 
rødme, som svinder inden for 2-3 døgn.

• Karrene kan blive grå eller blege øjeblikkeligt, eller der kan være en let lilla eller rød farveændring. 
• Karrene vil fortone sig helt eller delvist i løbet af 10-14 dage. 
• Der må ikke pilles eller kradses i sårskorper, og disse må ikke fjernes.
• Der kan komme en let gråfarvning af de behandlede kar, som vil forsvinde af sig selv efter nogle 

dage.
• Ved gener kan anvendes isposer på behandlingsområdet i 10-15 minutter hver time i de første  

4 timer, hvis nødvendigt. 

Bivirkninger:

• Normale bivirkninger omfatter midlertidig rødme og milde “forbrændinger”, som kan vare i 
et par timer og op til 3-4 dage og i få tilfælde længere.

• Pigmentforandringer, inklusive hypopigmentering (afblegning af huden) eller
• hyperpigmentering (formørkning af huden), der varer 1-6 måneder eller længere, kan forekomme.
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• Fregner kan forsvinde midlertidigt eller permanent på behandlede områder.
• Andre potentielle risici omfatter skorpedannelse, kløen, smerte, blå mærker, forbrændinger, 

infektion, ardannelse, hævelse, ”sæbeøje” og manglende opnåelse af det ønskede resultat.
• Lasere/intenst pulserende lys kan forårsage øjenskade, og der skal bæres beskyttelsesbriller 

under behandling.
• Udsættelse for sol eller solarielys samt ikke at efterleve de udleverede efterbehandlings-

anvisninger, kan øge risikoen for komplikationer.

Hvilken effekt kan forventes?

Vi kan ikke give nogle faste garantier i forbindelse med behandling af karsprængninger og Rosacea. 
Der er tale om levende væv, og hver enkelt person er forskellig. Alle vil opleve en reduktion i hudens 
blodkar efter 1 - 2 behandlinger, og det er meget individuelt fra person til person om eller hvornår 
karsprængningerne eller rødmen kommer igen. Dette afhænger meget af årsagen til rødmen eller 
karsprængningerne. Skyldes karsprængningerne vind og vejr, det som i dag kaldes solskadet hud, 
kommer der sjældent nye karsprængninger hvis man ændrer livsstil og bliver bedre til at undgå direkte 
sol, og i øvrigt husker at anvende solbeskyttelse når man er ude.
Er karsprængningerne eller rødmen en følge at en hudsygdom, såsom bindevævssygdom eller 
rosacea, afhænger den blivende effekt af aktiviteten i den tilgrundliggende hudsygdom. For rødme 
som følge af rosacea gives der normalt 2 eller 3 behandlinger af et område indenfor 2-6 uger, og 
herefter vil det ofte være nødvendigt med en efterfølgende behandling 1 – 2 gange om året for at 
holde rødmen nede. 
For karsprængninger som følge af bindevævssygdom (LED m.v.) er det umuligt at forudsige hvornår 
der kommer nye karsprængninger, da det afhænger af sygdomsaktiviteten og den givne behandling.

Følgende skal undgås, indtil rødmen er helt væk:

• Brug af kosmetik på de behandlede områder.
• Svømning, specielt i svømmebassiner med kemikalier såsom klor. 
• Varme bade og jacuzzier.
• Aktiviteter der får pulsen til at stige, bør undgås første døgn, da det kan få de nylukkede kar til at 

springe op igen.

Der må først gives samtykke til behandling efter 48 timers betænkningstid!

Bliver du forhindret i at møde til behandlingen, bedes du venligst 
ringe afbud til klinikken snarest muligt og senest 2 dage inden behandling,  
gerne som besked på telefonsvareren. Tlf: 30 22 41 64

Hudlæge Urs Broby Johansen · Egedal 3 · 2690  Karlslunde · Tlf. 30 22 41 64 · www.ubj.dk Side 2 af 2


