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VELURE S5

Vasculaire letsels
Pigmentvlekken
Huidverbetering
Kleine chirurgie

Voornoemde behandelingen zijn 
mogelijk in deze praktijk.

Vraag meer informatie aan uw arts.

“Wist u dat een behandeling met de vaatlaser ook een gunstig 
eff ect heeft op het globaal aspect van uw huid?”

Het licht van de laser wordt namelijk door uw huid opgenomen en daarbij 
omgezet in warmte. Door die warmte wordt de bloedcirculatie in de huid 
gestimuleerd, waardoor extra voedingsstoff en worden aangevoerd, en de huid 
gezonder wordt. De warmte stimuleert ook de aanmaak van nieuw collageen, 
een essentieel bestanddeel van de huid dat zorgt voor stevigheid en elasticiteit.

Verwacht nu niet dat bij een dergelijke behandeling diepe groeven en rimpels als 
bij toverslag verdwijnen, maar door het feit dat de huid strakker gaat staan en 
de uitgezette poriën verkleinen, gaat uw huid frisser ogen en zal de algemene 
textuur ervan verbeteren. Het resultaat is echter niet ogenblikkelijk. Het is een 
proces dat zich langzaam voltrekt over een aantal weken. 

Bovendien is de behandeling volstrekt veilig, aangezien de gecontroleerde 
thermische opwarming de omliggende weefsels en de opperhuid intact laat.

Direct na de behandeling  kan uw huid roodheid  vertonen en mogelijk zelfs 
wat zwelling, maar die eff ecten verdwijnen vrij snel. Het verdient evenwel 
aanbeveling om een aantal keren na de behandeling een hydraterende zalf 
aan te brengen, om het ietwat branderige gevoel te milderen. 



Werkingsprincipe:

De laser zendt een groene straal door de huid die geabsorbeerd wordt door de rode kleurstof in de 
bloedcellen. De laserenergie wordt omgezet in een zodanige warmte dat het bloedvat vernietigd 
wordt, zonder evenwel het omliggende weefsel te 
beschadigen.

Bij pigmentvlekken gebeurt die absorptie door de 
bruine kleurstof, waardoor ze eerst donkerder worden 
en nadien gaan schilferen, met een sterke vermindering 
van de bruine kleur tot gevolg. Als ze niet spontaan gaan 
schilferen, is een tweede behandeling nodig. Door de 
donkere kleur zal de absorptie van het laserlicht nog 
beter zijn.

In de praktijk:

✔ Voor de verwijdering van vaatletsels en pigmentvlekken is geen verdoving noch medicatie nodig. 
Voor het verwijderen van ontsierende maar goedaardige huidaanwasjes (keratoses, wratjes e.d.) 
kan eventueel voor de behandeling een verdovende zalf aangebracht worden. De behandeling 
is goed te verdragen, maar toch niet helemaal pijnloos.

✔  Door de warmteontwikkeling kan er op de behandelde plaatsen tijdelijke roodheid en zwelling 
optreden. Bij een intensieve behandeling is zelfs de vorming van micro korstjes mogelijk. Deze 
verdwijnen na een poosje gewoon vanzelf. Dit ongemak kan tijdelijk gecamoufl eerd worden 
met cosmetica.

✔  De behandeling van grote oppervlakten kan beter opgesplitst worden in meerdere sessies.

Voorzorgsmaatregelen:

✔  Aangezien het laserlicht geabsorbeerd wordt door het pigment in de huid, moet de patiënt elke 
blootstelling aan de zon vermijden ten minste  4 weken voor en even lang na de behandeling. 
Zo niet, moet op de te behandelen zone  een zonnefi lter aangebracht worden met een 
beschermingsfactor 50+.
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