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SAMTYCKESFORMULÄR  FÖR HUDFÖRYNGRING MED IPL   

IPL kan användas effektivt för att förstöra lokala mål i huden, med minimal skada på 

omgivande vävnad. Ljus används för att ljusa upp, tona eller ta bort fotoskadad hud 

på ett icke-ablativt sätt, ett förfarande som kallas fotoföryngring. Synbara tecken på 

fotoskadad hud inkluderar ytliga rynkor, förstorade porer, förändringar i hudens 

textur och pigmentförändringar. Fotoföryngring, trots sin höga effektivitet och 

säkerhet, är inte befriat från bieffekter. Rodnad och svullnad kan uppträda i det 

behandlade området men det lägger sig vanligen efter ett par timmar. Det kan dock 

vara i upp till sju dagar. Irritation, klåda och en milt brännande känsla eller smärta 

som liknar solskador kan uppträda inom 48 timmar efter behandlingen.  

 

Pigmentförändringar såsom hyperpigmentering och hypopigmentering i det 

behandlade området kan ibland uppstå. Oftast är detta övergående, och varar i upp 

till tre månader, men i sällsynta fall kan tillståndet bli permanent. De flesta fall av 

hyper/hypopigmentering uppträder på mörkhyade personer eller om det behandlade 

området exponerats för solljus efter behandlingen. Ibland kan dessa 

pigmentförändringar uppträda trots lämpligt solskydd. Ärr kan bli hypertrofiska eller 

till och med keloida, något som är ovanligt. Andra kända komplikationer inkluderar 

blåsor, rodnad, blånad, ytliga sårskorpor, smärta och infektion. Dessa bieffekter är 

vanligtvis tillfälliga, och varar i fem till tio dagar, men i ovanliga fall kan problemen 

permanentas. Huden i eller runt omkring det behandlade området kan bli ömtåligt. 

Om detta problem uppstår bör man undvika smink och området bör inte skrubbas då 

detta kan slita på huden. En blålila blånad kan uppträda på det behandlade området 

och kan kvarstå i fem till tio dagar. När blånaden bleknar kan en roströd missfärgning 

av huden kvarstå och blekna inom en till tre månader. Dessutom känner man till att 

man kan tappa hår i det behandlade området, i ovanliga fall kan detta bli permanent. 
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Även om man vidtar lämpliga åtgärder för att reducera bieffekter kan de inte i varje 

enskilt fall helt elimineras. 

 

Jag är införstådd med att behandlingen medför risken för komplikationer eller skada 

med både kända och okända orsaker. Det kan finnas andra behandlingsalternativ 

såsom injektioner eller andra typer av laser/ljus-behandlingar samt peelings. 

Ljuset kan orsaka skador på ögonen och därför ska skyddsglasögon bäras under 

hela behandlingen med IPL. Jag har läst och förstår de pre- och postoperative 

instruktionerna. Jag samtycker till att följa dessa instruktioner noggrant. Jag är 

införstådd med att samtycke till att följa de pre- och postoperativa instruktionerna är 

av avgörande betydelse för läkningen, förbyggandet av ärrbildning och andra 

bieffekter och komplikationer såsom hyperpigmentering, hypopigmentering och 

andra förändringar i hudens textur. Jag är medveten om att återbesök är nödvändigt 

för att uppnå önskat resultat. De flesta patienter behöver en serie behandlingar för 

uppnå optimalt resultat. Mina frågor om detta förfarande har besvarats på ett 

tillfredsställande sätt. Jag förstår behandlingsförfarandet och dess risker. 
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