
        
        

        
        

        
        

       

centrul veno vascular cluj

fondat de Dr. med. Klaus-Adolf Behrens

Tájékoztató teleangiectáziák, seprűvénák és hemangiomák kezelésére alkalmazott 
lézerterápián átesett páciensek számára

Az 1064 nm-es hullámhosszú, ND:YAG típusú lézerrel végzett terápia képviseli az optimális megoldást az arc, 
törzs és végtagok területén elhelyezkedő seprűvénák /teleangiektáziák /hemangiomák kezelésére. A 
lézerhullám anélkül jut át a bőrőn, hogy módosítaná annak szerkezetét, viszont szelektív termokoagulációt 
okoz a tágult erek szintjén. Ezen eljárás lényege, hogy végleges elzáródását okozza a kezelt vénánaknak, 
amelyek idővel felszívódnak és eltünnek. A lézerterápiás kezelés már az első ülés után észlelhető, jó 
eredményeket nyújt, nem invazív, fájdalomentes (egy enyhe zsibbadás érzést okoz a bőr felületén) és nem 
igényel kiegészítő kompressziós kezelést.

Tisztelt Páciens!

Szeretne egy előjegyzést vagy már rendelkezik időponttal csúnya hajszálér tágulatok/teleangiectáziák vagy 
más a bőrfelszínen jeletkező ér eredetű elváltozások lézeres kezelésére?

A legjobb eredmények elérése érdekében, kérjük szigorúan kövesse a következő előírásokat:

1. A kezelés hatékonyságának növeléséért ajánlott, bőrének természetes árnyalatát megőrizni (ne legyen 
napbarnított). 
2. Kérjük ne napozzon/ne járjon szoláriumba a lézerkezelés elötti és utáni 6 hetes időintervallumban.
3. Kérjük ne epilálja la a kezelendő területet.
4. A kezelés ideje alatt csak tiszta vizet használjon tisztálkodás céljából a kezelt területen. Kerülje a 
tisztálkodódásra alkalmas kozmetikumokat!
5. Kényelmes, bő ruhákat viseljen, kerülje a szoros, feszes ruhanemüt az érintett területeken!
6. Ne használjon önbarnitó krémet a kezelés ideje alatt!
7. Közvetlenül a lézerkezelés után ajánlott a kezelt területet indirekt módszerekkel lehűteni (helyezzen egy 
tiszta, száraz törölközőt a kezelt bőr terület és a hűtőforrás közé: jég, hűsítő eszközök, stb.) A hűtőeszközök ne 
érintkezzenek direkt módon bőrével!
8. Használja az általunk felírt égési sérülék elleni krémet a kezelést követő öt napon át!
9. Kérjük a beavatkozás elött tájékoztasson az ön által használt összes gyógyszer készítményről!
10.A terápia befejezését követőn 3-6 hónapig legalább 25 faktoros UV fényvédő krémet (Sunblocker) 
alkalmazzon a kezelt területen.
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Centru medical specializat în boli vasculare și chirurgia minim invazivă a varicelor

Tel: (004) 0264 44 29 40, Fax: (004) 0264 44 95 70, Mobil: (004) 0743 08 36 06,
E-mail: contact@venovasc.com | Str. Minerilor nr.47, 400409 Cluj-Napoca
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