Dermatologie Huid- en Laserkliniek

Microdermabrasie
Verwijderen van dode huidcellen
Wat is microdermabrasie?
Bij de microdermabrasie-methode verwijdert de behandelaar met speciale
apparatuur, op een pijnloze manier, een laagje van de opperhuid. Met dit apparaat
wordt nauwkeurig de dieptewerking gecontroleerd.
Doel van de behandeling
Door de behandeling wordt de huid gestimuleerd nieuwe cellen aan te maken. De
productie van collageen en elastine wordt verhoogd en de doorbloeding
gestimuleerd.
Resultaat van de behandeling
Het resultaat van de behandeling is een huid die gladder en soepeler aanvoelt.

Figuur 1. Apparaat waarmee de peeling wordt uitgevoerd

Voor welke aandoeningen is deze behandeling geschikt?
Voor de behandeling van verschillende aandoeningen zijn diverse abrasie-methoden
toe te passen zoals chemische peelings en manuele abrasie (manueel afschuren van
de huid). Deze methoden zijn vaak pijnlijk en er bestaat een lange genezingstendens
na de behandeling. Ook is de nauwkeurigheid en dieptewerking moeilijk te bepalen.
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De behandeling
Bij de behandeling worden met behulp van een fijne straal steriele kristallen, die door
middel van vacuüm langs de huid worden gezogen, dode en beschadigde huidcellen
verwijderd. Hoeveel er van de opperhuid wordt verwijderd, is afhankelijk van de
indicatie. De behandelaar analyseert de huid nauwkeurig en stemt de behandeling af
op het huidtype. De benodigde diepte wordt bepaald en is onder te verdelen in drie
niveaus.

Figuur 2. Oude huidcellen worden verwijderd

Niveau 1
Oppervlakkige behandeling van de dode cellenlaag in de opperhuis (peeling).
Dode huidcellen worden verwijderd, verstopte poriën gaan open en de teint van de
huid wordt weer fris en glanzend, De huid voelt schoon en fris aan.
De huid kan tot enkele dagen na de behandeling gevoeliger aanvoelen alsof u in de
wind heeft gelopen of in de zon heeft gelegen.
Niveau 2
Diepe behandeling van de opperhuid (tot op de lederhuid)
Bij deze behandeling gaat de werking dieper dan bij niveau 1. De huid wordt
gestimuleerd tot het aanmaken van nieuwe huidcellen en de doorbloeding verbetert.
Dit behandelniveau wordt onder andere toegepast bij acne en huidverhoorningen.
Afhankelijk van de gevoeligheid van de huid kan deze, variërend van een paar uur tot
enkele dagen, rood en gezwollen zijn.
Niveau 3
Diepe behandeling tot in de lederhuid
Bij deze behandeling gaat de werking tot in de lederhuid. Ook hier geldt dat de huid
wordt gestimuleerd tot het aanmaken van nieuwe huidcellen en verbetering van de
doorbloeding Grotere onregelmatigheden zoals littekens en ernstige acnehuid,
worden met dit niveau behandeld. De onregelmatigheden verdwijnen of vervagen en
de huid voelt weer gladder en soepeler aan.
Na de behandeling is de huid rood en wat gezwollen. Ook kunnen direct na de
behandeling puntbloedingen en schaafwondjes zichtbaar zijn. Dit geneest zonder
littekenvorming.
Het aantal behandelingen wordt bepaalt aan de hand van de indicatie.
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Adviezen voor na de behandeling
Niveau 1
Verzorg de huid zoals aangegeven
Houd de behandelde huid schoon met pH-neutrale producten die aanbevolen
worden.
De behandelde huid is gevoeliger dan normaal. Voorkom blootstelling aan zonlicht
tot enkele weken na de behandeling. Bescherm de huid met een hoge
beschermingsfactor (30-50)
Niveau 2
Gebruik geen make-up tot 24 uur na de behandeling
Onderga geen andere behandelingen van de huid gedurende twee weken
Houd de behandelde huid schoon en droog
Vermijd zwemmen gedurende twee weken
Niveau 3
Dezelfde instructies als bij niveau 2 en tevens
 Bedek de huid tot 24 uur na de behandeling met steriele gaasjes of volg het
advies van de behandelaar
 Draag geen strakke kleding op het behandelde gebied tot 24 uur na de
behandeling en stel de huid zo veel mogelijk bloot aan de lucht.
Dermatologie Huid- en Laserkliniek biedt een compleet scala aan
behandelingen zoals:









Behandeling acne, fruitzuur en dieptepeeling
Behandeling met microdermabrasie
Behandeling overmatig zweten met Botox
Camouflagetherapie
Cosmetische spataderen
Elektrisch epileren
Laserbehandeling ontharen
Laserbehandeling couperose / pigment

Meer informatie
Voor meer informatie zoals kosten van de behandeling kunt u kijken op onze
website: www.viecuri.nl Kies voor onze specialismen en kies Dermatologie.

Vragen
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met de
polikliniek Dermatologie:
Polikliniek Dermatologie
Locatie Venlo
Locatie Venray
routenummer 9
routenummer 71 (1e verdieping)
(077) 320 68 48
(0478) 52 24 26
Kijk ook eens op www.viecuri.nl
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VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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