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 INFORMERAT SAMTYCKE – PERMANENT HÅRBORTTAGNING  

IPL (Intensed Pulsed Light) används för att ta bort oönskad hårväxt (fotoepilering). 

Energiexponeringens varaktighet och nivåer är anpassade för att selektivt skada 

hårsäckar men minimera skadorna på omgivande vävnader. Ljuset absorberas av 

hårsäckarna och värmer upp dem. Detta resulterar i epilering. Energiexponeringens 

varaktighet och nivåer justeras för att uppnå maximal temperatur i hårsäckarna men 

minimera skadorna på omgivande vävnad. Kontraindikationer kan inkludera 

graviditet, vissa läkemedel som ökar känsligheten för fotoepilering, diabetes och en 

benägenhet att utveckla keloida ärr. Att nyligen exponerats för sol eller planera att 

exponeras för sol är också kontraindikationer. Behandlingen kan bestå i multipla 

behandlingstillfällen utspritt under flera månader, med gradvis förbättring under den 

här tiden. Multipla behandlingar är nödvändigt eftersom bara hår i en aktiv tillväxtfas 

kan reduceras permanent. Multipla behandlingar ger vilande hårsäckar möjlighet att 

hamna i en tillväxtperiod för att då kunna reduceras permanent. De kliniska 

resultaten kan variera med olika hudtyper och med olika hårfärg och placering. 

 “Permanent hårborttagning definieras som långsiktig och stabil minskning av antalet 

förnybara hårstrån som behandlats. Antalet återväxande hårsäckar måste vara 

stabilt under en tid som är längre än varaktigheten av hela tillväxtcykeln, som 

varierar från fyra till 12 månader, beroende på var på kroppen hårstråna växer.” 

Jag är införstådd med att det krävs en serie om fem behandlingar under en period 

för att maximera hårreduceringen. Detta som ett resultat av den naturliga 

tillväxtcykeln. Jag är införstådd med att möjlighet föreligger för ovanliga bieffekter 

såsom ärrbildning, permanenta missfärgningar såväl som kortvariga effekter såsom 

rodnad, lättare brännskador, tillfällig blånad och tillfälliga missfärgningar av huden. 

Dessa bieffekter har förklarats för mig till fullo. Jag är införstådd med att jag måste 

betala för behandlingen och avgiftsstrukturen har förklarats för mig. Vidare är jag 



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 2 
 

införstådd med förväntningarna avseende de kliniska resultaten. Jag är också 

införstådd med att det finns behandlingsalternativ, såsom elektrolys, vaxning och 

kemiska lösningar och dessa metoder har klart och tydligt förklarats för mig. Jag 

ger/ger inte mitt samtycke till användandet av fotografier eller andra audiovisuella 

och grafiska material i marknadsförings- och/eller utbildningssyfte. Detta även om 

fotografierna inte kommer att innehålla mitt namn eller andra uppgifter som röjer min 

identitet.  

 

Signatur:______________________________________________  

Datum:___________ 

 


