SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERMANENT
HÅRFJERNING MED SHR LASER
Uønsket hårvækst kan i dag fjernes permanent med laser, uanset om det er på kroppen eller i ansigtet. Vi tilstræber at
reducere din hårvækst op til 90%. Udover at blive hårfri, slipper man for irriterede knopper, indgroede hår og arrene
der fremkommer heraf, samt unødvendig tid på sugaring, waxing og barbering.
Formål og virkningsmekanisme: Hos Healux Klinikken fjerner vi dine hår ved brug af SHR laser. Laserlyset omdannes i
huden til varme, hvor lysoptagelsen/varmen trænger sig ned gennem hårstrået og videre ned i hårsækken, som til sidst
destrueres. Derved kan et nyt hår ikke kan længere dannes, som gør behandlingen permanent. Med SHR-teknologien
reduceres evt. smerte med nedkøling af hudoverfladen. Vi tilstræber at reducere din hårvækst med 70% (lysehår) til 90
% (mørkehår).
Indikationer: De primære behandlingsindikationer er uønsket hårvækst på krop og ansigt
Kontraindikationer: Personer, under 18 år kan ikke behandles. Ligeledes kan du ikke behandles, hvis du indtager
lysoverfølsomme medikamenter, er gravid, ammer, får cytostatica (cellehæmmende medicin), har epilepsi, pacemaker,
eller anden alvorlig sygdom. Behandlingen kan ikke foretages på personer, som har infektion eller andet udslæt i
behandlingsområdet, samt tæt derved. Efter tablet eller indsprøjtning med binyrebarkhormon (Prednisolon), skal
sædvanligvis vente 1 år før man kan få laserbehandlingen. Efter tabletbehandling med Isotretinoin (A-vitamin) ventes
6 måneder og 1 uger efter ophør af behandling med tablet Tetracyklin og lignende medicin. Personer som får
lysprovokeret nældefeber, Quinckes Ødem, kendt allergi og intolerance overfor synligt lys, kan ligeledes ikke få denne
type laserbehandling. Du skal gøre din behandler/den konsulterede sundhedsperson opmærksom på, såfremt du ved, at
du lider af tilstande med ikke kontrollerede hormonforstyrrelser, f.eks. P.C.O. Hvis din hud er solbrændt må behandles
udskydes.
Før behandlingen: For at opnå optimal behandling skal området med den uønskede hårvækst være barberet 1-2 dage
før hver behandling. Jævnfør lovgivning om kosmetisk behandling, vil behandlingsområdet blive fotograferet til
journalbrug. Det er særligt vigtigt, at du 4 uger før behandlingen ikke fjerner dine hår med epilering, voks eller pincet
(må gerne bruges ved tilfælde af indgroede hår) for at sikre, at alle dine hårsække i største omfang indeholder hår,
som ødelægges af SHR laserlyset og varmen. Før behandling med SHR, må du gerne have fået sol, dog ikke være
solbrændt.
Under behandlingen: Du vil få udlånt et par egnede beskyttelsesbriller under behandlingen. Et tyndt lag kontaktcreme
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(gel) påsmøres huden umiddelbart før behandlingen. Ved SHR-behandlingen køres på den gelsmurte hud med
laserapparatets mundstykke let med fri hånd rundt i cirklende eller lineære bevægelser, i et afgrænset markeret
område, max. 10 x 15 cm, således at der langsomt i hudområdet opbygges varme,
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som svarer til en forud defineret energi (kj). Når den ønskede energi er leveret fortsættes til et nyt hudområde.
Overhuden vil under hele behandlingen blive nedkølet, hvorved en evt. smerte kan reduceres. Behandlingstiden
varierer fra område til område.
Efter behandlingen: Du kan ikke se resultatet lige efter, men mellem 1 – 3 uger efter en behandling vil en stor
del af dine hår falde ud allerede efter første behandling. Du bedes undlade at bruge nogen aktiv hudpleje, fx Avitaminsyrer i de områder der behandles. Der kan være rødme af huden, ofte som små prikker svarende til hårsæk
områderne, som kan vare fra ½ time til ca. 3 dage. Såfremt du har barberet dig lige inden behandlingen, kan
nogle opleve irriteret røde knopper. Det er kun hårrene, hvis hårsæk er i den såkaldte vækstfase, som er
modtagelige for laserbehandlingen. Da ikke alle hårsækkene er i denne fase på behandlingstidspunktet, skal du
regne med, at behandlingen skal gentages indtil alle hårsækkene, har været ramt i deres vækstfase. Som regel
behøves gennemsnitligt 6-12 behandlinger med 6-8 ugers mellemrum. Behandlingsresultatet er oftest
permanent. Nogle måneder eller flere år efter en endt behandling, kan der blive behov for enkelte supplerende
kortere behandlinger mod nytilkomne hår.
Bivirkninger: I sjældne tilfælde vil du se tydelig hævelse, evt. med blærer, overfladiske sår og skorpedannelse,
der sædvanligvis heler på 2-8 uger. I sjældnere tilfælde vil du se dybere sår og ar. Sædvanligvis heler sår på 2 til
8 uger afhængigt af, hvor dybt det er. Især hos mørke hudtyper kan i efterforløbet ses hudpigmenteringer
(pigmentfejl), som ofte ses forsvinde under grundig solbeskyttelse inden for 6-12 mdr.
Samtykke: Som klient på Healux Klinikken har jeg modtaget en udførlig mundtlig - og skriftlig information om
permanent hårfjerning med SHR. Jeg er informeret om virkning, bivirkninger og eventuelle komplikationer der
kunne forekomme til den pågældende behandling. Healux Klinikken har givet mig mulighed for at medbringe en
bisidder til konsultationen, samt givet mig mulighed for at stille eventuelle spørgsmål.
·Jeg har svaret oprigtigt på min helbredstilstand
·Jeg vil følge råd og anbefalinger fra den registrerede sundhedsperson på Healux Klinikken
·Jeg accepterer foto til journaldokumentation jf. Sundhedsstyrelsens lovkrav om journalføring
·Jeg giver samtykke til at blive behandlet med permanent hårfjerning med SHR
Healux klinikken d. _______________________
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