
Patientinformation vedrørende: Hårfjerning

Uønsket hårvækst hos såvel mænd som kvinder kan fjernes med forskellige lasertyper.
Behandlingen er effektiv, og bivirkninger er relativt beskedne. Imidlertid er der forhold, du skal være op-
mærksom på, inden du starter behandlingen.
Forventning til behandling: Lyse hår kan ikke fjernes. Endvidere vil der efter behandlingen kunne forventes 
en vis ny vækst af hår. Du kan derfor ikke forvente, at 100% af hårene fjernes.
Du kan forvente at op mod 70- 90% af hårene er forsvundet efter op til 6 behandlinger.

Information om laser – hvordan virker denne laser:

Vi anvender en diode-laser (MeDiostar XT)
Laseren leverer laserlys til det område af huden (her hårsæk), der skal behandles – og ødelægger helt eller 
delvist hårsækken, der indeholder forskellig mængde melanin (farvestof). 

Information om behandlingen:

Forberedelse til behandlingen: 5 uger inden behandlingen skal huden beskyttes mod sollys. Anvend derfor 
meget konsekvent en solcreme med solbeskyttelsefaktor 50+ i området, der skal behandles.
Ingen solariesol i 4 uger inden behandlingen.
Der må ikke fjernes hår med hårfjerningsmiddel eller voks. Der må heller ikke anvendes pincet. 
Brug kun skraber.
Du må ikke have anvendt ”selvbruner” i 3 uger op til behandlingen.
Du må ikke have make-up på behandlingsområdet.

Du vil inden behandlingen blive informeret mundtligt og skriftligt, herefter skal der været mindst 48 
timers betænkningstid inden behandlingen – og der skal inden behandlingen skal underskrives en  
samtykkeerklæring. En ledsager (bisidder)er velkommen.

Behandlingen: 

 
Hver behandling tager omkring 15 min i ansigtet – på ryg og ben op til en time. 
Der vil kunne føles en minimal smerte, men det er ikke nødvendigt med lokalbedøvelse eller smertestillen-
de medicin i øvrigt.

Behandlingen skal sædvanligvis gentages efter 1-3 måneder mellem 4-8 gange – afhængig af det område, 
der behandles.
Årsagen er, at det enkelte hår gennemgår en livscyclus – og håret kan kun behandles i den såkaldte 
vækstfase. Da hårene er i forskellige faser på behandlingstidspunktet, vil kun en del af hårene være til-
gængelige for behandling – og behandling på forskellige tidspunkter (gentagne behandlinger) vil derfor 
være nødvendige.

I nogle tilfælde vil det på grund af hormonforstyrrelser være nødvendigt at gentage behandlingen –  
eksempelvis hvert år.



Efter behandlingen: 

Der kan forventes rødme, let hævelse og irritation i det behandlede hudområde. Dette svinder sædvan-
ligvis indenfor tre døgn.
Huden skal beskyttes mod sollys (undgå sol eller anvend solcreme med faktor 50+) i fire uger efter  
behandlingen.
Der vil synes hårvækst i op til en måned efter behandlingen – dette er de behandlede hår, der afstødes fra 
hårsækkene.

Bivirkninger: 

Pigmentforandringer – både mindre og mere pigment i huden kan opstå i sjældne tilfælde. Disse bi-
virkninger kan stå på i meget lang tid. Især personer med mørk hud har risiko for udvikling af pigment-
forandringer.

Klinikken  er certificeret af Sundhedsstyrelsen til at lave kosmetiske behandlinger.

Klinikken har indgået aftale med Region Sjælland omkring hårfjerning.
Aftalen dækker visse tilfælde af øget hårvækst (eksempelvis hormonelel forstyrrelser, polycystiske ovarier 
(PCO)).
Dette kræver henvisning fra egen læge.


