
 

 
RP MEDICA s.r.o.    Na Poříčí 5     www.rpclinic.cz 

Centrum estetické medicíny   110 00 Praha 1 

Praha     Tel.: +420 608 994 949, +420 723 002 072 

     Email: info@rpclinic.cz 

POUČENÍ PACIENTA 

o ošetření CO2 frakčním laserem  

 

 

I. Informace o výkonu: 

Laser je zařízení, které pracuje s infračervenou laserovou energií, které se v tkáni převádí na energii 

tepelnou. Daná tkáň se působením laseru může odpařit, je možné provést na ni řez (nekrvavý skalpel) i 

plošné ošetření za účelem např. peelingu, vypnutí kůže či jejího omlazení. 

Výsledkem působení laseru je defekt, který v místě aplikace v případě lokálních zákroků („znaménka“) 

připomíná popálení nebo se v případě celoplošných zákroků projevuje celkovým začervenáním dané 

lokality, jejím edémem a vznikem drobných stroupků. Případné stroupky vzniklé po aplikaci se nesmí 

odlupovat, samovolně se odloučí během 14 dnů od ošetření. 

Výkony prováděné v lokálním znecitlivění nevyžadují předzákrokovou přípravu a není nutné být při 

zákroku na lačno. Pravidelně užívané léky (na krevní tlak, insulin, hormonální léky atd.) by se neměly před 

zákrokem vysazovat. Pokud užíváte léky na srážlivost krve (Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Targen, 

APOTic aj.) je vhodné je 7-10 dní před zákrokem vysadit, po poradě s ošetřujícím lékařem. 

 

 

II. Průběh výkonu a péče po něm: 

Většina lokálních zákroků se provádí bez anestezie nebo v lokální anestezii, kdy lékař aplikuje 

znecitlivující látku injekčně do bezprostředního okolí dané kožní léze, která má být ošetřena a zajistí tak 

přechodnou necitlivost v daném místě. Celoplošné zákroky se provádějí v povrchovém znecitlivění a 

použitím masti s přísadou anestetika, kterou se místo cca 30–60 minut před zákrokem potře. Poté je 

provedeno ošetření laserem, které je minimálně bolestivé. 

Krátce po zákroku můžete odejít domů, nejlépe v doprovodu jiné osoby. K případnému tlumení bolesti po 

odeznění anestetik se používají běžná analgetika (Brufen, Ibalgin, Aulin aj.) Pokud je místo lokálního 

ošetření po zákroku opatřeno krytím, je možné ho po 24 hodinách sejmout a omýt čistou vodou. Pokud po 

zákroku vznikne stroupek, doporučujeme ošetřovat místo slabým nebarveným dezinfekčním roztokem. 

Místo potíráme vatovou štětičkou několikrát denně, dokud se stroupek sám neodloučí. Pak lze místo 

ošetřovat běžným krémem, na který jste zvyklí. Dané místo by nemělo být po dobu minimálně 14 dní 

vystavováno slunečním paprskům a minimálně po tuto dobu by měl být používám krém s vysokým 

ochranným faktorem (SPF 50+). U plošných frakčních zákroků je možné aplikovat make-up 2.-3. den po 

zákroku. 
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III. Možná rizika zdravotního výkonu: 

Žádný zákrok v oblasti péče o zdraví není bez rizik. A však u tohoto zákroku komplikace nejsou časté. 

V ojedinělých případech může dojít ke krvácení, alergická reakce na anestetikum, slabost, pocit na 

omdlení. Mezi nejběžnější časné po zákrokové komplikace patří zčervenání, otok, infekce, prodloužení 

doby hojení. Později se mohou objevit jizvy, barevné změny kůže, recidiva kožního projevu. Nezbytnou 

prevencí vzniku komplikací je spolupráce klienta, dodržování doporučení lékaře a termíny kontrol. 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 

 


