Fractionele laserbehandeling
Er zijn meerdere redenen om de structuur
van de huid te willen verbeteren. Dit kan te
maken hebben met veroudering van de huid,
maar ook bijvoorbeeld met beschadigingen
die littekens hebben veroorzaakt. Door middel
van fractionele laserbehandelingen met de
Lumenis ResurFX™ kan deze verbetering
behaald worden met minimale bijwerkingen
en hersteltijd.

Doet het pijn?
De meeste mensen ervaren een warm,
prikkend gevoel tijdens de behandeling. Dit
kan als onaangenaam ervaren worden. Het
handstuk van de laser is uitgerust met een
koeling welke ervoor zorgt dat de huid goed
beschermd wordt en de behandeling minder
gevoelig is.

Hoe werkt de fractionele laser?
De ResurFX™ laser produceert honderden
kleine straaltjes die zorgen voor plaatselijke
verhitting in de huid. Hiermee wordt de
productie van nieuw collageen en elastische
vezels in de diepere huidlaag gestimuleerd.
De bovenste huidlaag wordt tijdens dit proces
gekoeld om ongemak en huidreacties zoveel
mogelijk te beperken. Doordat niet de gehele
bovenste huidlaag behandeld wordt, maar
alleen een patroon van microbeams
(gefractioneerd), treedt er minder schade op
aan het huidoppervlak en herstelt de huid
sneller dan bij niet-gefractioneerde lasers.

Indicaties
Algehele huidveroudering
(Acne)littekens
Grove poriën en huidstructuur
Striae

Resultaten

Bij sommige indicaties treden al direct na de
eerste behandeling zichtbare verbeteringen
op. Voor een optimaal resultaat zijn meestal,
afhankelijk van de indicatie, gemiddeld 3 tot
5 behandelingen nodig met tussenpozen van
minimaal 6 weken. Aangezien het natuurlijke
herstelproces tot wel 6 maanden na de
behandeling doorwerkt, zal het resultaat in de
maanden na afloop van de behandeling dus
ook nog verder verbeteren.

Voor en na de behandeling
 Ga vanaf zes weken voor, tijdens en na
de behandeling absoluut niet veel in de
zon of onder de zonnebank in verband
met het risico op pigmentverschuivingen.
Bedek de huid gedurende deze periode en
gebruik een zonnebrandproduct met een
hoge factor (SPF 50).
 De huid kan er direct na de behandeling
rood uit zien en lichte zwelling vertonen.
De meeste huidreactie is de volgende dag
of de daaropvolgende dagen verdwenen.
 Na 3 tot 10 dagen kan de huid een
gebruinde kleur hebben en een lichte,
droge schilfering vertonen in de vorm van
minuscule stipjes.
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 Vermijd tot 48 uur na de behandeling
zweten, zware inspanning, hete
baden/douches/sauna en haarkleuring.
Totdat de huid compleet hersteld is dient
u scrubben en dergelijke te vermijden en
niet te krabben aan eventuele schilfering
of korstjes.
 Roken gedurende het behandeltraject
wordt afgeraden aangezien dit het
resultaat kan verminderen en het
genezingsproces vertraagt.

Bijwerkingen

De fractionele laserbehandeling kan extra
gevoeligheid veroorzaken. De meest
voorkomende bijeffecten zijn roodheid,
zwelling, schilfering, korstvorming en jeuk. In
uitzonderlijke gevallen (extreem gevoelig of
overgevoeligheidsreactie) kunnen de
bijeffecten heviger zijn. Bij naleving van de
voorzorgsmaatregelen treden normaal
gesproken dan ook geen blijvende
bijwerkingen op. Er is wel een klein risico op
pigmentvorming. Dit risico wordt aanzienlijk
vergroot wanneer de behandelde huid
blootgesteld wordt aan zonlicht.

Wie zijn wij?
Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland
biedt een compleet scala aan behandelingen
op het gebied van bijna elke vorm van
huidproblematiek.
Helon bestaat uit drie afdelingen:
 Helon Huid- en Laserkliniek
 Helon Esthetiek
 Helon Huid- en Oedeemtherapie

Contact
Helon Huid- en Laserkliniek
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo
Tel. 088 708 49 90
helon.nl
info@helon.nl

Kosten
De prijs van de behandeling is afhankelijk van
de indicatie en de grootte van het te
behandelen gebied. Dit wordt besproken
tijdens het intakegesprek. Een indicatie van
de kosten is telefonisch verkrijgbaar of te
vinden op onze website.

Vergoeding
Alle behandelingen bij Helon worden
uitgevoerd door, en onder medische
supervisie van, BIG-geregistreerde
dermatologen en huidtherapeuten van ZGT.
Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van
veel zorgverzekeraars om voor een eventuele
vergoeding in aanmerking te komen. Dit
betreft echter alleen de behandelingen op
medische indicatie. Controleer uw polis of
vraag uw zorgverzekeraar naar de hoogte van
de vergoeding en de eventuele voorwaarden.
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