
Informace pro klienty 
ošetření cévním laserem (neinvazivní ošetření) 

 
K laserovému ošetření na našem pracovišti používáme diodový epilační a cévní laser  
MedArt 435. Tento laser se velmi dobře hodí k odstranění cévních útvarů na kůži například  
hemangiomů, žilek na nohou, ohně, metliček a trvalých červených žilek ve tvářích. 
 
Princip laserového ošetření:  
Léčba se provádí bez vpichů injekční jehlou. Cévní laser vysílá záření o specifické vlnové 
délce, které je pohlcováno krevním barvivem (Hemoglobinem). Takto přenesená energie 
laseru se po pohlcení krevním barvivem mění v energii tepelnou s okamžitým uzavřením 
ošetřované cévy.  
 
Stavy vhodné k laserového ošetření: odstranění širokého spektra cévních útvarů na kůži.  

• Rozšířené žilky v obličeji rozšířených cévek v obličeji, zejména na tvářích velmi 
dobře reagující na laserovou terapii 

• Odstranění rozšířených žilek na nohou „metliček“ 
• Pavoučkovitý névus - rozšířená žilka tvaru pavoučku je další častou indikací 

vyskytující se kdekoliv na těle u dětí i dospělých. (Pokud je výskyt pavoučků 
mnohočetný a objeví se během krátké doby nutné pomýšlet na možnost interního 
onemocnění a klientum doporučujeme a následně i realizujeme komplexní interní 
vyšetření).  

• Hemangiomy - sytě červené pupínky „červené pihy“ cévní etiologie vyskytující se po 
celém těle, které se objevují v důsledku stárnutí kůže. 

• Vrozené cévní anomálie jsou cévní anomálie se kterými se dítě rodí nebo vznikají 
brzy po narození. (Existuje celá řada vrozených cévních anomálií a před event. 
výkonem korekčním výkonem je nutné podstoupit specializované vyšetření.)  

 
Situace, kdy laserový zákrok není možný, nebo je možný pouze částečně: 

• při poruchách srážlivosti krve (např. kvůli prostředkům bránícím srážlivosti) 
• při užívání prostředků citlivých na světlo (bergamotový olej, léky, …) 
• při extrémně tmavé nebo čerstvě opálené pleti 
• při zhoubných kožních nádorech 

 
Finanční náklady na ošetření se odvíjejí od nákladů na jednotlivé terapie. Abyste mohli lépe 
ohodnotit výsledky ošetření a náklady, rádi Vám nabízíme zkušební ošetření (části určité 
oblasti) za příznivou cenu. 
 
Zákrok probíhá: 

• Jedná se o ambulantní zákrok bez nutnosti pobytu na nemocničním lůžku.  
• Během vyšetření je chráněn zrak pacienta ochrannými brýlemi.  
• Před vlastním zákrokem se koná zkušební ošetření, při kterém se ukáže, jak kůže a 

cévy reagují na laserovou terapii. 
• Laserový impuls je nemocnými vnímán jaké drobné píchnutí. Pro zvýšení komfortu se 

výkon provádí v lokálním ochlazení a dle potřeby je doplněn ev. i lokální anestezií. 
• Po světelném impulsu vzniká na kůži podráždění podobné spálenině od slunce. Může 

se vytvořit i zarudlý puchýřek s následnou „krustou“ která musí být ošetřena jako 
strup a nesmí se seškrábnout. (Riziko vzniku jizvy!) 



• Pálená kůže může v místě ošetření zesvětlat. Tento přesun pigmentu je za normálních 
okolností dočasný. 

 
 
Po výkonu: 

• Po laserovém zákroku byste měli ošetřená místa chránit před UV zářením (sluncem i 
soláriem), po dobu 6 týdnů je kůže citlivá – riziko zvýšené pigmentace! 

• Kontrola nebo další návštěva by měla být naplánována po 4 – 6 týdnech. Dříve nelze 
hodnotit výsledek laserové terapie.   

• Hemangiomy z 95 % zmizí již při prvním ošetření.  
• U žilek v obličeji dochází po jednom ošetření ke zlepšení proti původnímu stavu asi o 

60–80 %.  
• Metličky na nohách se zlepší po jednom ošetření asi o 50 %. Jsou zde ale velké 

individuální rozdíly, proto se doporučuje nejprve zkušební zákrok 
• Opakované ošetření přináší u ošetřovaných cév větší úspěch, pokud je dodržován 

interval (4–6 týdnů) mezi jednotlivými zákroky. 
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