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ERBIUM
YAG LASER

VOOR NA

Parnassusweg 9
1234 AB Amsterdam
020-6708290

Rembrandtweg 115
1234 KA Amstelveen
020-3345836

Kijk voor meer informatie over 
Erbium YAG laser op
www.iet-skin.nl

De Erbium Yag is een fractioneel ablatieve 
laser. Deze laser schiet micro-gaatjes in de 
huid welke diep door dringen in de lederhuid. 
Dit stimuleert de bindweefselcellen om nieuw 
collageen aan te maken. De huid rondom de 
gaatjes blijft intact en dit gezonde weefsel helpt 
het beschadigde weefsel te herstellen. Hierdoor 
is er weinig infectiegevaar, maar wel veel effect 
in de huid. Naast huidverbetering, door het 
werken aan rimpels en grove poriën, wordt de 
fractionele laser ook gebruikt om littekens te 
verbeteren. Hoewel littekens nooit helemaal 
zullen verdwijnen, zorgt deze laserbehandeling er 
wel voor dat de structuur van de huid verbetert 
en verdikte littekens egaler worden gemaakt. 

Bij atrof ische (verdiepte) littekens heeft de 
behandeling een verstevigende en verdikkende 
werking waardoor de littekens van binnenuit 
opgevuld worden. Hierdoor zijn we in staat om 
bijvoorbeeld acne littekens goed te kunnen 
behandelen.

Prijzen
Hele gelaat   € 350,- 
Acne littekens wangen  in overleg 
Gedeelte gelaat   in overleg
Littekens   in overleg
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Te verwachten resultaat 
Deze fractionele laserbehandeling zorgt ervoor 
dat de huiddoorbloeding verbetert en rimpels 
minder zichtbaar worden. Fijne lijntjes vervagen 
en de huid krijgt een frisser en egaler uiterlijk. 
Binnen enkele dagen tot weken ziet u al de 
eerste verbeteringen. Het uiteindelijke resultaat 
is zichtbaar na zo’n 3 tot 6 maanden. Het duurt 
ongeveer 3 maanden voor er nieuw collageen 
gevormd is. Voor het beste resultaat raden wij aan 
om de behandeling 4x te herhalen. Tussen elke 
behandeling zit minimaal 4 weken.  

VOOR DE BEHANDELING 

Tijdens het intakegesprek vraagt de huidtherapeut 
naar uw medische voorgeschiedenis en algemene 
gezondheid. Voordat u de behandeling onder-
gaat dient u rekening te houden met een aantal 
zaken, zoals geschiktheid voor de behandeling, 
zonblootstelling, de voorbehandeling van de huid, 
en leefstijl adviezen. De huidtherapeut zal deze 
voorwaarden met u bespreken. 

DE BEHANDELING

Voorafgaand aan de laserbehandeling wordt 
uw huid gereinigd en gedesinfecteerd. De 
huidtherapeut bedekt uw ogen met een 
beschermende bril en vertelt u wanneer de 
behandeling van start gaat. De laserpulsen 
kunnen worden ervaren als scherp en warm. 
Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. 
Dit is afhankelijk van het behandelgebied. Na 
de behandeling mag u de huid 24 niet nat 
maken. De volgende dag mag u smeren met een 
kalmerende wondzalf. Gelieve niet te koelen na de 
behandeling. De warmte die de laser afgeeft heeft 
een belangrijke functie in het proces. 
 

NA DE BEHANDELING 

Direct na de behandeling is de huid rood en 
licht gezwollen. Tevens zal er een laserpatroon 
zichtbaar zijn op de huid. De mate en duur van 
deze huidreacties hangt af van de intensiteit van 
de behandeling en het behandelde gebied. Na de 
behandeling zult u een gevoel ervaren die gelijk 
staat aan het hebben van een zonverbrande huid. 
De hersteltijd van de Erbium YAG behandeling 
is zo’n 5 tot 7 dagen. Na enkele dagen zullen de 
korstjes eraf vallen en komt er een stralende huid 
tevoorschijn. De huidtherapeut zal u voorzien van 
informatie over de juiste nazorg.


