
DET SENASTE INOM ESTETISK LASERBEHANDLING!
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE



Fraxium 1550 fusion används när 
man vill ha den effektivaste och mest 
bestående hudföryngringen och 
hudförbättringen utan besvärande 
konvalescens. Behandlingen ger en 
kraftig stimulering av kollagen- och 
elastinbildningen och Fraxium 1550 
fusion kan dessutom användas på alla 
kroppsdelar och på alla hudtyper.

VAD ÄR, OCH HUR FUNGERAR, EN 
FRAKTIONERAD LASER?
Historiskt sett så var det på 90-talet 
vanligt med laserhudslipningar, då 
man helt enkelt slipade bort stora 
partier av hud vilket bland annat 
innebar stora infektioner i huden. 
Huden blev som vaxaktig och blev 
även väldigt tunn och skör. Denna 
metod var väldigt krävande för 
patienten och innebar både lång och 
smärtsam återhämtning.

Den första fraktionerande lasern 
lanserades 2003 och var en s.k. 
koldioxidlaser där den gasfyllda 
lasertuben innehåller koldioxid. Denna 
typ av laser, ofta beskriven som ”Fraxel 
laser”, har använts sedan dess och 
används alltjämt för behandling av 
hud och hudförbättringar.
 
En fraktionerande laser skickar ut 
en mängd korta ljuspulser som med 
en fantastisk precision bränner 
mikroskopiska och jämnt fördelade hål 
i huden. Dessa små ”brännhål” omges 
i sin tur av frisk vävnad med hjälp av 
vilken kroppen, genom sin naturliga 
läkningsprocess, läker ihop dessa 
små brännhål med nybildad hud. 
Härigenom skapas ny, föryngrad och 
oskadad hud, med minimal rodnad 
och snabb läkning. 

Fraxium 1550 fusion är en ny och 
revolutionerande laser som lanserades 
i Sverige 2012 av Victus Medical 
Group. En av de stora skillnaderna 
mellan Fraxium 1550 fusion och 
andra system är att lasertuberna i 
en Fraxium är fylld med Erbium-glas 
istället för koldioxid. Behandlingen 
och behandlingsmetodiken med 
Fraxium liknar på många sätt en 
behandling med en koldioxidlaser, 
men med den avgörande skillnaden 
att en Fraxium-behandling inte 
medför någon egentlig läknings- 
eller återhämtningstid samtidigt som 
behandlingsresultatet blir bättre och 
lika bestående. Återhämtningstiden 
är väldigt kort och behandlingen 
efterlämnar bara en känsla av en 
lättare solsveda. Den känslan försvinner 
redan efter några timmar, och man 
kan återgå till sitt arbete och sina 
vardagliga aktiviteter omedelbart efter 
behandlingen.

Med Fraxium 1550 fusion kan man 
således behandla både smärtfritt och 
utan konvalescens samt dessutom alla 
hudtyper.

FÖRDELAR MED FRAXIUM ERBIUMLASER 
(ICKE ABLATIV)
•	Optimala resultat med minimal 

behandlingstid
•	Minimal smärta under behandling
•	Minimal konvalescens och 

sårbildning
•	Ingen downtime eller social 

downtime
•	Behandling ger som en lätt 

solrådnad som lägger sig efter 3-5 
timmar

•	Kort behandlingstid
•	Yttersta hudskiktet blir inte skadat, 

detta förhindrar sårbildning och 
hjälper hudens läkningsprocess



BEHANDLINGSOMRÅDEN
Fraxium 1550 fusion används för 
hudförbättringar och hudföryngring. 
Några exempel är:

•	Rynkor
•	Hud med dålig spänst och elasticitet
•	Djupare linjer kring mun & ögon
•	Acne-ärr & kirurgiska ärr
•	Åldersfläckar
•	Porer
•	Ojämn hudton
•	Bristningar (strier)

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?
Fraxium 1550 fusion behandlar 
ca 80 % av hudens yta vid varje 
behandlingstillfälle och det 
rekommenderas att man genomför 
4-6 behandlingar, lite beroende 
på förutsättningar och önskemål, 
och med 4-5 veckors mellanrum. 
Resultatet märks redan efter några 
dagar och förbättringen fortsätter 
sedan successivt upp till sex månader. 
Resultatet håller i sig i upp till fyra år.

FÖRBEREDELSER INFÖR BEHANDLINGEN
Vid den första konsultationen träffar 
kunden	personal	med	certifierad	
utbildning på Fraxium 1550 fusion, då 
man också gör en behandlingsplan. 
Innan själva behandlingarna påbörjas 
gör man en omsorgsfull rengöring 
varefter man lägger på bedövningsgel 
som får verka i cirka en timme. Varje 
behandling tar knappt två timmar 
(självklart beroende på hur stort 
område som behandlas).

VAD HÄNDER EFTER BEHANDLINGEN?
Kunden upplever normalt att huden 
känns varm och att den stramar, 
ungefär som när man blivit lätt 
solbränd. Värmekänslan avtar snabbt 
och försvinner efter ca 2-3 timmar. 

Huden kan därefter ha en rödaktig ton 
1-2 dagar efter behandlingen, det vill 
säga som vid en lättare solsveda.

Tänk på att tillföra huden extra mycket 
fukt i cirka tre dagar efter behandling. 
Efter fem dagar är det inte ovanligt 
att det kan klia i huden, det är då 
viktigt att inte klia utan att tillföra mer 
fukt till huden istället. Tänk även på att 
använda hög solskyddsfaktor eftersom 
UV-ljuset kan leda till nedbrytning av 
kollagen och elastinet i huden och 
även pigmentförändringar.

I princip direkt efter behandling kan 
man gå tillbaka till sitt arbete eller 
återuppta sina vardagsaktiviteter. Om 
man verkligen behöver kan man lägga 
på måttfullt med makeup eller raka 
sig direkt efter behandling, men för 
bästa resultat rekommenderas att man 
undviker smink under första dygnet. 
Däremot bör man avstå från alkohol 
och hårdare fysisk träning samma dag 
man blivit behandlad.



Leverantör och skandinavisk agent för Fraxium 1550 är Victus Medical Group AB. Vill Du läsa mer om 
Fraxium 1550 eller om det senaste inom estetisk apparatur, så besöker du oss på www.victusclinic.se

Boka din behandling hos:


