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Information omkring sklerosering af

 

Synlige blodkar, karudvidelser og blodspræ

karsprængninger på benene er i de 

Sklerosering 

Man injicerer en væske, Aethoxysclerol

Medicinen virker ved at irritere blodkarret

svie og lidt kløe i forbindelse med behandlingen.

forskelligt. Nogle oplever synlig effekt

det nu ser meget værre ud. Som regel

striber (størknet blod) eller brunpigmentering.

person. Man kan ikke forvente at de

Erfaringer viser dog mange flotte resultater

behandlinger mere til, for at få det sidste

Bisidder 

Du er velkommen til at tage en ven 

Efter behandlingen 

Efter behandlingen af karsprængninger

solbadning i en måned og derefter solfaktor

bedre hvis man anvender støttestrømper

dette, skal du medbringe strømperne

Strømperne skal være lange, altså fra

på apoteket. Du kann købe de anbefalede

6 måneder. Denne kontrol er frivillig

Komplikationer 

Der er en meget lille (sjældent) risiko

behandlede område. Desuden kan der

behandlede kar. Disse bliver over tid

Information 

Jeg har læst den skriftlige information

om forventet resultat og mulige komplikationer.

information ved forundersøgelse til 
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af karsprængninger på ben 

blodsprængninger – karsprængninger har mange navne.

 fleste tilfælde arveligt betinget. 

Aethoxysclerol og kan med en lille tynd nål ramme et helt forgrenet

blodkarret, så det ødelægges og går til grunde. Der kan

behandlingen. Fra behandlingen og fremtil ½ år efter

effekt efter 14 dage, hos andre er de første 14 dage 

regel er karsprængningerne væk efter 1 måneds tid,

brunpigmentering. Det er denne proces som kan variere

de behandlede karsprængninger er 100% forsvundet

resultater efter en behandling, men ofte skal der lige

sidste med. 

 eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

ngninger må du ikke dyrke sport, yoga, pilates og lign.

solfaktor 30 som minimum. Nogle studier tyder p

ømper hele døgnet de første 4-6 dage efter behandlingen.

strømperne på klinikken, da de skal på umiddelbart efter skleroseringen.

fra fod til op på låret, gerne uden tå. De kan købes

anbefalede strømper her på klinikken. Vi indkalder dig

frivillig og gratis for dig. 

risiko for dannelse af et meget fint, forgrenet netværk

der også opstå hyperpigmentering (brunfarve) ved

tid lysere og lysere, for til sidst at forsvinde.   

ation om behandlingen af karsprængninger med sk

komplikationer. Jeg er oplyst om betænkningstid på

 start af behandling.  
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ngninger.dk –tlf.: +45 25 34 12 55 

navne. Årsagen til 

forgrenet netværk. 

kan forekomme en let 

efter er forløbet meget 

 lidt frustrerende fordi 

tid, men man kan se sorte 

variere i tid fra person til 

forsvundet efter én behandling. 

lige en eller to 

forundersøgelsen. 

lign. i en uge efter. Ingen 

på at effekten bliver 

behandlingen. Vælger du 

skleroseringen. 

bes hos Sahva, Matas eller 

dig til en kontrol efter ca. 

netværk af bittesmå kar i det 

ved indstikstederne og de 

lerosering. Jeg har hørt 

på 48 timer, fra mundtlig 

                                         . 


