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Hva er Cutera ExcelV karlaser? Cutera ExcelV er en moderne karlaser 
som er spesielt konstruert for å redusere/fjerne blodkar først og fremst i 
ansiktet, men ellers på kroppen. Laseren kan også redusere    fødselsmerker 
(naevus flammeus) og kan benyttes på karforandringer som finnes ved uttalte 
grader av røde kinn/nese som også kan forekomme ved hudsykdommen 
rosacea. Den kan dessuten benyttes for å stanse utviklingen av og redusere utstående blodkarsvulster hos 
spedbarn/småbarn (cavernøse hemangiomer).  
 

Hva er spesielt med Cutera Excel V i forhold til tidligere fargelasere? Det viktigste er at Cutera har 
vannkjøling og er uten forbruk av (giftige) kjemikalier eller annet. Laseren har bølgelengden 532nm og 
dessuten 1064 nm..  Den kan dermed behandle tynne røde og litt tykkere blå kar i ansiktet samt på 
overkropp og til en viss grad på bena.  Det er mindre tendens til forbigående misfarging enn ved tidligere 
karlasere.  Helt unntaksvis kan det forekomme forbigående og overflatisk skorpedannelse.  
 

Er behandlingen smertefull? Man kjenner stikking i huden mens behandlingen foregår. Dette tolereres 
godt av de fleste voksne. Vi anbefaler som hovedregel ikke behandling på barn under 12 år bortsett fra 
barn under 1 år mede voksende fødselsmerke. 
  

Hvordan foregår behandlingen? Behandlingen skjer mens pasienten har på seg beskyttelsesbriller. Det 
legges et lag med gjennomsiktig gel der det skal behandles.  Et håndstykke føres over huden. Samtidig” 
skyter” legen laserskudd på de aktuelle områder.  Det benyttes 5-12 mm behandlingsflekk med ca et 
skudd hvert sekund. Ved behandling av begge kinn, er dette gjort på noen minutter, større behandlinger 
av f.eks. fødselsmerke på en arm kan ta 20-30 min.     
 

Må man holde seg borte fra arbeid og sosiale aktiviteter lang tid etter behandlingen? Dette er litt 
varierende fra pasient til pasient og hva som behandles. Selv om de etterfølgende forandringene i huden 
gjennomgående er svært lette, kan det forekomme en del hevelse og litt misfarging som kan vare opptil 
1uke.  Misfarging forekommer nå nesten bare ved fødselsmerkene fordi man her må benytte høy energi 
og kortere lysblink for å få god effekt.  Dersom fødselsmerker på større områder som hele kinn skal 
behandles, rådes det til at man er forberedt på å holde seg unna jobb og sosiale aktiviteter noen dager.  
Hvis det planlegges slik behandling, innleder man gjerne med testfelt slik at man kan få en ide om 
etterforløpet og også se hvordan effekten er ved en bestemt typisk innstilling av laseren for den 
tilstanden som skal behandles. 
 

Hvordan kan hevelsen/ ettervirkningene reduseres?  Legen kan legge på en ispakning i 10 min etter 
behandlingen og evt smøre et lag kortisonkrem.. Pasienten kan selve benytte reseptfri 
Hydrokortisonkrem på det behandlete området i 3-5 dager (inntil 1 uke). 
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Kan det bli sår og blemmer av behandlingen? Nei, dette er svært sjelden. En av årsakene til en slik 
reaksjon kan være at pasienten har solt seg rett før behandlingen, så da er vi ekstra forsiktige eller 
forsøker å unngå å behandle.  
 

Soling bør unngås de siste 3-4 uker før behandlingen. 
 
Hva er de vanligste tilstander som behandles med gode resultater med Cutera Excel V-laseren? 
De fleste typer” lesjoner” / tilstander med overflatiske finkalibrete evt ikke distinkte blodkar i huden kan 
behandles med godt resultat. Rosacea, kouperose, røde fødselsmerker (naevus flammeus), ulerythem 
(finkalibrete blodkar) på kinn, rød nese, rød hals hos kvinner (poikiloderma Civatte), røde arr etter acne 
eller operasjoner og dessuten stjernemerker i huden(spider) behandles som regel med gode resultater. 
Dessuten kan virusvorter som ikke har blitt borte på vanlig behandling med frysing, vortemidler osv, 
respondere bra, men ikke alltid. Vortebehandlingen er også såpass vond at vi ikke anbefaler den til barn 
under 12 år.     

 
Er det tilfeller som ikke kan behandles?  Noen ganger har vi problemer med å få den ønskete bedring 
på diffust røde kinn og rød nese.  Det er også enkelt røde fødselsmerker der man opplever relativt rask 
stagnasjon i fremgangen ved behandling (spesielt i midtre del av ansikt og ytre del av ekstremiteter).  
 

Kan blodkar på bena behandles?  Ja, men bare i utvalgte tilfeller og spes hvis det er et tett nettverk 
av finmaskete kar som ofte kan sees omkring ankler og på fotrygger. Hver enkelt pasient må vurderes 
og det settes evt i første omgang et testfelt. Det er viktig at huden er helt blek og at man er forberedt 
på at det kan se litt stygt ut 1-2 mnd etter behandlingen  

 
Kan man sole seg etter behandlingen?  Vi anbefaler å unngå soling og solarium i 1(-2) uker etter 
behandlingen og dessuten å benytte høy solfaktor etter det. Dette er dessuten en måte og reduserer 
risikoen for at dannes nye blodkar (gjelder spesielt ansikt). Dog er det viktigste å unngå soling FØR 
behandlingen slik at huden er så blek som mulig.  

 
Kan behandlingen gi pigmentforandringer?  
Denne bivirkningen har vi ikke sett etter Cutera behandling.  
 

Er behandlingen alltid effektiv? Nei dessverre, men vi får som regel til en delvis avbleking av det røde. 
Effekten er forskjellig fra person til person og man kan aldri si helt sikkert hvor god effekt det blir fra 
første behandling.  Vanskeligst å behandle med god effekt er diffus rødhet i kinnene hos yngre personer, 
men også her kan som regel en viss bedring oppnås.   
 

Hvor lang tid må det gå mellom hver behandling? Det er vanlig med et tidsintervall på 4-6 uker 
eller mer.  
 

Dersom det oppstår uventete problemer etter behandlingen, ikke nøl med å ta kontakt! 
 
 

#karlaser #cutera #blodkarlaser #kuperose 
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