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INFORMERAT SAMTYCKE – KEMISK PEELING  

Detta är ett formulär som ska ge dig all information du behöver för att fatta ett 

kompetent beslut för behandling med kemisk peeling. En kemisk peeling är i de 

flesta fall effektiv, men det finns inga garantier för hur många fördelar en individ 

upplever med behandlingen. Följande är vad du kan förvänta dig efter att ha 

genomgått en kemisk peeling: 

Rosa hud som har ett “rosigt” skimmer över sig under de första två dagarna.  

Stram känsla i huden under de första två till tre dagarna.  

Möjlig förmörkning av huden under den andra och tredje dagen.  

Huden kommer att peelas av och flaga med start under dag tre till fem. Detta kan 

pågå i sju till tio dagar beroende på peelingens styrka. 

Svullnad, särskilt runt ögonen, efter starkare peeling (minimeras med ispåsar). 

Torrhet och klåda (behandlas med särskilda krämer som skrivs ut till dig).  

 

TÄNKBARA KOMPLIKATIONER 

Behandling med kemisk peeling är förenat med potentiella komplikationer, precis 

som andra typer av behandlingar. Det är viktigt att följa de instruktioner du får. Om 

något av följande inträffar ska du omedelbart kontakta oss: 

_ Hudinfektion. 

_ Munsår (notera att såret kan sprida sig om det inte omedelbart behandlas!).  

_ Allergiska reaktioner, acne eller irritation efter någon av krämerna.  

_ Vind- eller solkänslighet; solning kan öka svullnad och rodnad.  

_ Extrema reaktioner, t ex ärrbildning eller keloider.  

_ Ökning eller minskning av hudpigment som inte smälter samman med den normala 

och läkta huden  
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PATIENTENS SAMTYCKE 

Jag förstår att behandling med kemisk peeling ger en brännande känsla som 

kommer att vara i flera minuter. Beroende på min hudtyp och mina hudproblem kan 

jag behöva multipla behandlingar för att uppnå önskat resultat, särskilt med väldigt 

“lätta” peelingar. Graden av klinisk förbättring varierar. Jag har fått svar på alla mina 

frågor avseende den här behandlingen. Jag förstår proceduren och dess risker.  

 

 

Signatur__________________________________  

 

Datum__________ 

 

 


