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Postoperativa instruktioner vid laserbehandling 

1. De första 24 timmarna efter behandlingen bör man hålla sig i stillhet och vila med 

huvudet i högt läge. Ta hjälp av någon i din närhet som kan assistera dig de första 

dagarna.  

 

2. När du kommer hem ska du fortsätta att ta Valtrex enligt ordination. Du kommer 

även att få med dig en kräm som du ska använda enligt anvisning. 

 

3. Det behandlade området kommer att se rött ut. Vid behov kan du ta smärtstillande 

enligt anvisning. Återfukta huden med krämen och du kan även kyla det behandlade 

området med kalla kompresser för lindrande effekt. 

 

4. För att minska graden av svullnad och lindring kan du placera kalla kompresser på 

ansiktet de första 24 timmarna efter behandlingen.  

 

5. Om du upplever smärta efter operationen kan du ta ordinerad smärtlindring enligt 

anvisningarna. Kom ihåg att ta läkemedlen tillsammans med mat för att undvika 

illamående. Istället för förskrivna läkemedel kan du ta Tylenol (Acetaminophen).  

 

6. Ring din läkare omedelbart om du upplever något av följande: 

Feber med en temp över 39 grader. Frossa och skakningar. Kraftig smärta som inte 

svarar på smärtlindring. 

 

7. Drick mycket vätska. Det är lätt att man blir uttorkad efter operationen. Uttorkning 

kan leda till att man mår illa och känner sig yr. 
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8. Efter 24 timmar kan du duscha. Du bör tvätta ansiktet med vanligt vatten minst tre 

gånger om dagen. Torka torrt genom att försiktigt badda området med en ren 

handduk och smörj sedan området med kräm. Det är viktigt att du håller det 

behandlade området rent och återfuktat för att få ett bra resultat. 

 

9. Efter fem till nio dagar börjar ny hud att bildas på det behandlade området. Du 

måste skydda den nya huden med solkräm för att skydda den mot solen. Det 

behandlade området kommer att se rosa och känsligt ut ett tag. Din läkare kommer 

meddela dig när du kan börja använda Hydrokinon för att förhindra 

hyperpigmentering (överskott av pigmentering som kan orsaka att det behandlade 

området blir mörkare än den omgivande huden). 

 

10. När den nya huden har bildats är det ok att börja använda smink. Boka in ett 

möte cirka tio dagar efter din behandling med vår hudterapeut för hjälp med detta.  

 

11. Rodnaden som uppstår efter behandlingen kommer att blekas och försvinna 

inom sex till tolv månader. Resultatet blir en slät, frisk hud med färre rynkor. 

 

12. Undvik att exponeras för sol. 

 

13. Var uppmärksam på att rökning och läkemedel som ej rekommenderats av din 

läkare kan leda till komplikationer och äventyra resultatet av din operation. 

 


