
  

Nazorg informatie Plasmage behandeling 

Algemeen                                                                                                                                                                                         
De volgende verschijnselen na een behandeling zijn gebruikelijk: 

• De behandelde  huid kan enige roodheid en zwelling vertonen 

• Na behandeling zijn kleine korstjes zichtbaar, die er na 5-7 dagen vanzelf af zullen vallen.  

 
Wat u kunt doen om de genezing te bevorderen: 

 
• Koelen 

Het is aan te bevelen om de behandelde gebieden te koelen met een icepack ( deze krijgt u 
mee naar huis) om eventuele zwelling tegen te gaan. Zorg dat er altijd iets tussen uw huid en 
de icepack zit (gaasje of washandje). Doe dit gedurende de eerste twee dagen met 
regelmaat, 10 minuten per keer. 
 
Reinigen 

• Houd het behandelde gebied ten minste 2 dagen droog. Aanbevolen wordt het behandelde 
gebied te reinigen met water. Het is belangrijk niet te wrijven. Dep de huid droog met een 
schone handdoek. 
 

• Huidverzorging 
De korstjes dienen vanzelf te verdwijnen. Nadat de korstjes zijn verdwenen raden wij aan de 
nieuwe huid te behandelen met Alhydran welke u meekrijgt na de behandeling. 

• Zonlicht/Zonbescherming 
De behandelde huid is, zolang het pigment nog niet geheel is teruggekeerd, extra gevoelig 
voor UV straling. Vermijd daarom direct zonlicht gedurende 14 dagen vanaf de behandeldag. 
U dient na de behandeling de behandelde gebieden ten minste 6 maanden te beschermen 
tegen de zon met een crème die minimaal een SPF 30 factor bevat. Dit voorkomt het 
ontstaan van pigmentvlekjes. Gebruik van zonnebank raden wij af. 

• Sauna bezoek 
Wij adviseren geen sauna te bezoeken tot 14 dagen na de dag van de behandeling. 

Na 6 weken komt u terug voor een controle. Het effect is dan grotendeels te beoordelen. De 

huidverstrakking door de stimulatie van het collageen en elastine zal nog enkele maanden door 
gaan.  

Plasmage is een niet-invasieve en zeer veilige behandeling. Mocht u onverhoopt toch problemen 
ondervinden dan kunt u ons onder kantoortijden bereiken op 088-0042701. Voor spoedgevallen kunt 
u buiten kantoortijden contact opnemen met het volgende nummer: 0880042706. 


