
Nazorginstructies vaatbehandeling 
 
 
 

Adviezen na de behandeling 
 

• Na de behandeling zal de huid rood zijn en voelt de huid nog warm aan. Ook kunt u 
zwelling krijgen in en rondom het behandelgebied. Dit is een normale reactie en 
hoort bij de IPL-behandeling. Mocht u erg last hebben van zwelling of hitte in de huid 
dan mag u elk uur 10 minuten koelen met een koude washand. Bij zwelling van de 
ogen mag u een koelmasker gebruiken. 

 
• Leg na de behandeling uw hoofdeinde tijdens het slapen wat hoger en probeer op uw 

rug te slapen. Dit zal helpen bij het verminderen van zwelling. 
 

• Na de behandeling dient u de zon, zonnebank en/of zelf bruinende crèmes te 
vermijden en uw behandelde huid gedurende minimaal 4 weken na de behandeling 
te beschermen met een beschermingsfactor van minimaal SPF30. Is het zonnig dient 
u dit elke 2 uur te herhalen.  

 
• Minimaal 48 uur na de behandeling dient u sporten, sauna gebruik en heet douchen   

te vermijden. Voor het beste resultaat van u vaatbehandeling is het verstandig om 
pittig eten, alcohol, sauna, heet douchen, warmte/kou verschillen zoveel mogelijk te 
vermijden in de toekomst. 

 
• Minimaal 48 uur na de behandeling dient u irriterende en afsluitende producten te 

vermijden op het behandelgebied (bijvoorbeeld deodoranten met parfum of een 
vette afsluitende crème). Bij twijfel overleg met uw behandellaar. 

 
• Als u jeuk of een branderig gevoel ervaart na de behandeling is het aan te raden hier 

niet aan te zitten of te krabben, om korstvorming en pigmentatie te voorkomen. U 
mag Aloë Vera crème smeren. 

 
 
Informatie voor een vervolgbehandeling 
 
Voor het behalen van goed resultaat is een serie van behandelingen noodzakelijk. 
Gemiddeld 2 tot 4 behandelingen voor couperose en vaatlaesies en 3 tot 5 behandeling 
voor diffuse roodheid en rosacea, met tussenpozen van 4 weken. Na 3 weken heeft u de 
uiteindelijke eindresultaten van de behandeling. Uw lichaam ruimt in de tussentijd de 
afvalstoffen op. 
 
Wanneer u twijfelt over het herstel na een behandeling dient u contact op te nemen met 
uw behandellaar.  


