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Fraktionaalinen iholaserhoito 

Mitä fraktionaalisella iholaserilla hoidetaan? 
• Ihon ikämuutokset: rypyt, juonteet ja värivirheet 
• Aurinkovauriot ja pigmenttimuutokset 
• Silmän yläluomen riippuminen 
• Akne-, leikkaus- ja raskausarvet 

Iholaserhoidon mahdollisia vasta-aiheita 
• Tietyt ihon hoidossa käytettävät lääkkeet, esim. isotretinoiinilääkitys  
• Raskaus ja imetys 
• Valoyliherkkyys 
• Taipumus kehittää ihon arpikasvaimia tai liikakasvuisia arpia 
• Hoidettavalla ihoalueella esiintyvä sidekudostauti 

Hoitoa edeltävällä lääkärin vastaanotolla käydään läpi mahdolliset iholaserhoidon 
vasta-aiheet. 

Ennen iholaserhoitoa 
Hoitoa edeltää aina käynti hoidon suorittavan lääkärin vastaanotolla. Vastaanotolla 
lääkäri arvioi hoidon hyödyt ja käy hoitoon liittyvät asiat tarkasti läpi. Vastaanotolla 
arvioidaan myös hoidon laajuus, hoitokertojen määrä ja hoidon hinta.  

Ennen hoitoa iho tulee suojata auringonvalolta kuukauden ajan. Auringonsuojavoiteen 
suojakertoimen tulee olla vähintään 50. Ennen hoitoa aloitetaan lyhytkestoinen 
antibioottilääkitys ennaltaehkäisemään bakteeri- ja virustulehduksia. 

Iholaserhoidon toteutus 
Hoito toteutetaan EXELO2 fraktionaalisella hiilidioksidilaserilla. Hoito kestää 15 – 45 
minuuttia riippuen hoidettavasta alueesta. Hoidon aikana ihoa saattaa kuumottaa ja 
pistellä. Iho voidaan puuduttaa erityisellä puudutevoiteella ennen toimenpidettä. 

Hoidon aikana lääkäri ohjaa laserlaitetta, jonka tekee ihoon satoja tai tuhansia pienen 
pieniä reikiä. Hoidon seurauksena ihoon syntyy korjaavaa sidekudosta, uusia 
kollageeni- ja elastiinisäikeitä, jotka alkavat muutamassa viikossa täyttää ihon juonteita, 
ryppyjä ja arpia. 
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Iholaserhoidon jälkeen 
Hoidon jälkeen ihoa kuumottaa muutaman tunnin ajan. Hoidettua ihoaluetta tulee 
kotona viilentää kylmäpakkauksella esim. kankaaseen käärityllä 
pakastevihannespussilla. Hoitoa seuraavina päivinä iho punoittaa ja voi olla 
turvoksissa. Parantuessaan iho voi kutista ja hilseillä.  

Hoitoa seuraavan 3 päivän aikana tulee iholla pitää kylmiä vesihauteita 10 minuuttia 
kerrallaan vähintään 5 kertaa päivässä. Hauteen jälkeen iho voidellaan jollakin 
seuraavista apteekista saatavista voiteista: Cicaplast hoitovoide, Bepanthene voide tai 
Ceridal Lipolotion. Neljännestä päivästä lähtien ihon voitelua jatketaan kolmesti 
päivässä kunnes iho on tervehtynyt. 3 päivää hoidon jälkeen ihoa saa alkaa pesemään, 
meikata ja ajaa parran. 

10 päivän ajan hoidon jälkeen tulee välttää kaikkea, mikä aiheuttaa ihon punoitusta, 
kuten saunomista, urheilua ja alkoholin käyttöä. Suoraa auringonpaistetta on syytä 
välttää 2 kuukauden ajan. Heti kun ruvet ovat irronneet ja hilseily on loppunut. käyttää 
suojavoidetta, jonka suojakerroin on vähintään 50.  

Iholaserhoitoon liittyviä mahdollisia haittoja 
• Ihon tummat tai vaaleat läiskät 
• Arpien muodostus 
• Ihon bakteeritulehdus 
• Silmäluomen reunan ulospäin kääntyminen 

Riski saada haittavaikutuksia on erittäin pieni ja haitat ovat yleensä ohimeneviä. 

Lisätietietoja iholaserhoidosta 
Lapin Lääkärikeskus, puh. 0207 199 780, ajanvaraus@lapinlaakarikeskus.fi 


