
 

 

Samtykkeerklæring og information om peeling  

N’age kan tilbyde flere forskellige kemiske peelinger, som vi skræddersyr til din hud, al efter hudtype og problematik.  

Dette er en samtykkeerklæring vedrørende alle de peelinger der foretages af behandlere hos N’AGE.  

Salisylsyre peeling: Består af 30% Salisylsyre 

PRX-T33 Peel: består af mild TCA Syre, kojic-syre og hydrogenperoixid. 

Vi har herudover en kraftig TCA peeling der foretages af vores hudlæger. Der findes et særskilt samtykke for denne peeling. 

Peeling 

En behandling med peeling er en skånsom og effektiv måde at forbedre hudens udseende på, hvis den har mistet sin glød, 

har pigmentforandringer eller har let forstørrede porer. Fælles for peelingerne er, at huden bliver stimuleret til 

selvfornyelse af kollagen og elastin, som er det vores hud består af, og som vi mister i takt med, at vi ældes.  

Før behandlingen  

Før behandlingen vil du få en konsultation hvor behandlingen planlægges og der informeres om hvilke resultater der kan 

opnås ved behandlingen. Umiddelbart før behandlingen tages der foto af huden og optages journal. 

Behandlingen 

Det er normalt og forventeligt, at der efter peelingen sker en fornyelsesproces af huden, som bevirker at de døde hudceller 

afstødes, og man dermed skaller. Det varer fra 3 dage til en uge. Ligeledes vil der være en let rødme i huden i nogle dage. 

Behandlingen medfører i langt de fleste tilfælde tilfredsstillende resultater, og komplikationer er yderst sjældne. 

Efter behandlingen 

Nedenfor er beskrevet de forholdsregler man selv skal træffe for at undgå utilsigtede hudreaktioner, samt de 

komplikationer og bivirkninger der er set ved behandlinger med Salisylsyre peeling 

Forholdsregler efter Salisylsyre peeling: 

• Undgå sollys i ca. 10 dage efter behandlingen. Brug solfaktor, gerne SPF 50. 

• Anvend ikke andre produkter end de, der er anbefalet af din behandler den første uge. 

• Modstå fristelsen til at klø eller skrabe det behandlede område, da dette vil kunne lave ar.  

Specielt i forhold til PRX-Peel : 

• Giver ingen lysfølsomhed og kan derfor anvendes hele året.Huden kan peele synligt i 2-3 dage – vi anbefaler en 

fugtgivende ansigtscreme 2-3 gange dagligt imedens huden peeler. Spørg din behandler om anbefalinger til 

velegnet ansigtscreme. 

• De første dage hvor huden peeler bør solen undgås.  

 

Komplikationer og bivirkninger 

• Herpes (forkølelsessår):I sjældne tilfælde kan peeling forårsage en opblusning af Herpes hos personer der tidligere 

har haft denne lidelse. 

• Pigmentering: I sjældne tilfælde kan der ses en øget pigmentering (mørkfarvning) af huden. 

• Følsomhed: I nogle tilfælde, kan huden have en øget følsomhed som er forbigående. 

• Rødme og urenheder: I nogle tilfælde, kan der ses en let rødme, samt en midlertidig opblussen af uren hud. 



 

 
AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959. 

 

Specifikt i forhold til salicylsyre-peeling 

Følgende komplikationer kan forekomme ved behandling med salicylsyre peeling udover ovenstående.  

• Øjenskade: Hvis kemikalier kommer ind i øjet, kan ar og synsforstyrrelser forekomme. Beskyttelsesbriller skal 

benyttes mens salicylsyre peeling opløsningen påsmøres.  

• Ar: Er yderst usædvanligt, men kan forekomme.  

• Afgrænsning: Referer til forskellen i farvestrukturen, som kan forekomme mellem det behandlede og ikke-

behandlede område.  

• Milia: Kan forekomme, men vil sædvanligvis forsvinde hurtigt. 

• Infektion: Ekstremt usandsynligt, men kan forekomme.  

Specifikt i forhold til PRX Peel: 
 
Følgende komplikationer kan forekomme ved behandling med PRX peeling udover ovenstående.  

• Kraftig peeling af huden kan forekomme, brug ekstra ansigtsctreme 

• Rødme der varer mere end et par dage forekommer yderst sjældent– kontakt da venligst din behandler. 
 

 
Information og samtykke 

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med peeling.  

Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved 
konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål.  
 
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.  
 
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet. 
 

 
N’AGE, den ____________ 
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