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Centru medical specializat în boli vasculare și chirurgia minim invazivă a varicelor
Informații pentru pacienții aflați sub laserterapie de contact
pentru teleangiectazii, spider veins și hemangioame
Laserterapia cu laserul de tip vascular ND:YAG cu lungimea undei de 1064 nm reprezintă tratamentul optim
„state of the art” împotriva venelor de tip păianjen / teleangiectaziilor și hemangioamelor din zona
extremităților, trunchiului și a feței.
Fascicolul laser aplicat pe piele trece prin aceasta fără a o modifica, producând selectiv așa numita
foto-termo-coagulare numai în vasele tratate. Prin acest procedeu se obține o ocluzie definitivă a venelor
tratate, acestea fiind resorbite de corp în mod natural, dispărând în timp.
Aceasta terapie are rezultate foarte bune, vizibile pe loc după prima ședință, nu este invazivă, este
nedureroasă (numai o senzație de furnicătură pe piele) și nu necesită o terapie de compresie adjuvantă.
Stimate pacient!
Doriți să vă programați sau ați fost deja programat pentru laserterapie cutanată în speranța de a elimina
vinișoarele inestetice / teleangiectaziile sau alte afecțiuni vasculare cutanate.
Pentru a obține rezultate cât mai bune, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele indicații:
1. Pentru un tratament eficace, este recomandat ca tenul dumneavoastră să fie cât mai deschis (evitați bronzul).
2. Vă rugăm să nu vă expuneți la soare / solar timp de 6 săptămâni înainte și după laserterapie.
3. Vă rugăm să nu vă epilați pe regiunile care vor fi tratate.
4. Pe perioada tratamentului vă rugăm să vă igienizați zona tratata numai cu apa, fără a folosi săpunuri solide
sau lichide.
5. Vă rugăm să purtați îmbrăcăminte lejeră (largă) pe porțiunile tratate, evitați îmbrăcămintea strâmtă pe
aceste regiuni.
6. Nu aplicați creme autobronzante pe timpul tratamentului.
7. Imediat după ședințele de laserterapie este indicat să răcoriți pielea tratată în mod indirect (folosiți un
prosop între piele și sursa de răcire: pungă cu gheață, element răcitor, etc.). Nu aplicați sursele de răcire
direct pe pielea tratată!
8. Aplicați crema antiarsuri timp de aproximativ 5 zile după intervenție. (o primiți după intervenție de la noi).
9. Vă rugăm să ne informați cu privire la toate medicamentele folosite de dumneavoastră înaintea procedurii.
10. După încheierea tratamentului aplicați pe porțiunile tratate crema protectoare UV (Sunblocker) cu factor
de protecție de cel puțin 25 pe o perioadă de 3-6 luni.
Ca la oricare intervenție, în cazuri rare, este posibilă apariția unor complicații temporare sau persistente care
depind în mare parte de constituția și metabolismul dvs. tegumentar, de comportamentul dvs. pre- si
post-intervențional, dar și de actul medical în sine. Acestea pot fi:
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1. Inflamații cutanate și cicatrizare inestetică
2. Tulburări de regenerare tegumentară
3. Rezultat nesatisfăcător, persistența afecțiunilor pentru care sunteți tratat
4. Hipo sau hiperpigmentație, eritem restant persistent
5. Arsuri cutanate cu vezicule apoi cu cruste care dispar după aproximativ 2-3 săptămâni

