
Contra - indicaties
  Gebruinde huid of natuurlijke donkere huidskleur.

 Ben je met de behandelzone recent in de zon geweest en is de huid bruiner dan normaal? In de meeste gevallen
  kunnen we gewoon behandelen, maar zullen we de laserintensiteit moeten verlagen. Hoe groter het contrast
 tussen huid en haar, hoe beter het resultaat.
 Heb je van nature een donkere huidskleur, dan geldt weer de regel dat de haren donkerder dan de huid moeten zijn. 
 Is dit niet het geval, dan kunnen wij helaas niet behandelen.

  Zwangerschap, borstvoeding.

 Hoewel laserontharing veilig is voor het baby’tje, is het de huid van de moeder die onvoorspelbaar kan reageren op 
 de behandeling. Ook de hormoonhuishouding is anders waardoor het effect van de behandelingen niet duidelijk
  wordt. Misschien heb je wel tijdelijk meer haargroei of net minder, waardoor we te veel of te weinig zouden
 kunnen behandelen. Om die redenen is een  laserbehandeling bij zwangere vrouwen of tijdens de borstvoeding
 niet aangewezen.

  Huidaandoeningen.

 We kunnen niet behandelen op volgende huidaandoeningen: 
  - herpes-infectie zoals koortslip of gordelroos op de romp.
  - acute psoriasis, eczeem en acne.
  - verheven moedervlek.

  Verbrande huid.

 We kunnen niet behandelen op een (recent) verbrande huid. Bescherm te allen tijde je huid met een sunblock.

  Jonger dan 18.

 Bij meisjes mag het vanaf 16 jaar, als ze minstens 1 jaar ongesteldheid zijn. Bij jongens pas vanaf 18 jaar.
 En het mag wel enkel mits toestemming van de ouders bij minderjarigen.

  Medicatie.

 Sommige medicijnen maken de huid overgevoelig voor zonlicht, en dus ook laserlicht: 
  - tegen acne (Ro-accutane, iso-tretoine/ vit.A, ed.).
  - medicijnen tegen somberheid en overspannenheid (anti-depressiva).
  - een kuur van antibiotica.
 Zorg ervoor dat je geen fotosensibiliserende medicatie neemt op het moment dat de behandeling plaatsvindt.
 Indien je al jaren medicatie neemt en nooit enige overgevoeligheid voor licht hebt gemerkt (zonne-allergie),
 kunnen we eerst een testsessie uitvoeren om te zien hoe je huid reageert. Indien je geneesmiddelen gebruikt,
 lees altijd eerst de bijsluiter voor eventuele bijwerkingen en contra-indicaties. Raadpleeg bij twijfel 
 altijd eerst je arts.

  Tatoeage.

 We kunnen niet op tatoeages behandelen, want de laserstralen zouden de tatoeage kunnen vervagen of beschadigen.

  Metalen.

 We houden afstand van metalen in of net onder de huid, piercings zullen er dus even uit moeten.

  Litteken.

 We kunnen enkel over mooi genezen littekens behandelen. Heb je een keloïd litteken (donker wildvlees), 
 dan moeten wij deze vermijden tijdens de behandeling.

  Ziekte.

 Lijd je aan een bepaalde ziekte, gelieve dan eerst toestemming aan je arts te vragen.


