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Laserbehandling af xanthelasmata (fedtaflejring i huden omkring øjnene)
Xanthelasmata 
Xanthelasmata er fedtaflejringer i hudcellerne omkring 
øjnene. De ses som gullige plamager, og man ved ikke, 
hvorfor nogen har udtalt tendens til at danne disse 
aflejringer.  
Det er vigtigt, at man får kontrolleret sine fedtstoffer i 
blodet, da ca. en tredjedel vil have forhøjelser af disse. 
 
Laserbehandlingen 
Ved behandling af xanthelasma med CO2 laser bliver 
de enkelte områder opvarmet, så de enten bliver grålige 
eller brændes helt væk.  
Forud for behandlingen anlægges lokalbedøvelse i 
området. 
 
Efter behandlingen 
Efter behandlingen vil der være nogen sårdannelse, og 
der kan opstå varierende grader af hævelse omkring 
øjnene. Sov evt. med hovedet højt de første nætter. 
Sårene heler normalt i løbet af 1 til 2 uger.  
 
Lokalbedøvelsen kan medføre ”blå øjne”, der langsomt 
forsvinder i løbet af få uger. Under helingen anvendes 
klorhexidin salve 3 gange dagligt for at mindske risikoen 
for infektion og for at holde området fugtet, så det heler 
pænere.  
 
Ved smerter kan bruges tablet Panodil op til 1 g fire 
gange i døgnet til voksne.  
 
Hvis der alligevel skulle komme tegn til infektion med 
fornyet smerte, rødme og pusdannelse, skal man 
kontakte Lasercenter Nord. Udenfor vores åbningstid, 
kontakt da egen læge/vagtlæge. Det er vigtigt, at man i 
månederne efter behandlingen ikke får sol eller 
solarium lys på det behandlede område. Brug solcreme 
med høj solfaktor (faktor 50) dagligt 3 måneder efter 
behandlingen. 
 
 
Bemærk!  
Ved udeblivelse eller afbud mindre 24 timer før 
aftale opkræves gebyr på 250,-  

Effekt og bivirkninger af behandlingen 
Oftest bliver resultatet pænt med fuldstændig svind af 
forandringerne eller en tydelig mindskning. Det kan i 
enkelte tilfælde være nødvendigt med mere end en 
behandling.  
 
Den behandlede hud vil i op til måneder efter 
behandlingen kunne have en vis rødme. Denne svinder 
igen, men i få tilfælde kan den ende med en lidt anden 
farve (lidt lysere eller mørkere) end den omgivende 
hud. Risikoen for de anførte pigmentforandringer 
forværres ved udsættelse for sol eller solarium. I 
sjældne tilfælde kan der opstå mere tydeligt arvæv.  
 
Laserbehandlingen fjerner ikke tendensen til at danne 
fedtaflejringer i huden omkring øjnene, så der kan efter 
en periode komme fornyede aflejringer, som man 
senere igen kan fjerne. 


