
Mikrosklerosering - behandling af karsprængninger på ben  

Med alderen udvikler de fleste mennesker karsprængninger i mere eller mindre udtalt grad. 
Karsprængninger/karudvidelser på benene kan være genetisk betinget, de optræder ofte også under og 
efter graviditet. Karsprængningerne forsvinder ikke af sig selv og har en tendens til at blive mere udtalte 
over tid.   

 

Virkning 
Mikrosklerosering er en hyppigt anvendt metode til at fjerne skæmmende blå og røde karsprængninger på 
ben. Behandlingen består af en tyndtflydende væske (Aethoxyklerol), der injiceres ind i karret med en 
ganske tynd nål. Væsken er vævsirriterende og får dermed karrene til at trække sig sammen.  

 

Effekt 
Nogle kar svinder umiddelbart efter behandlingen mens andre svinder i dagene efter behandlingens 
udførelse. Det er individuelt hvor mange behandlinger man har behov for, men typisk er det tilstrækkeligt 
med 1-3 behandlinger. Hvis der er behov for at gentage behandlingen, skal der gå mindst 4 uger mellem 
hver behandling. Hos enkelte kan karrene ikke fjernes helt trods gentagne behandlinger, dette er typisk de 
mere dybtliggende kar med en hurtig blodgennemstrømning.  

 

Hvem kan behandles 
Mikrosklerosering er ufarligt og kan udføres hos de fleste. Der er dog visse undtagelser. 

Du må ikke få blive behandlet med mikrosklerosering hvis du:  

Er gravid eller ammer 

Er under 18 år 

Har sår på benene, hvor du skal behandles 

Har moderat til svært ødem (hævelse) af benene 

Har åreknuder i området, der skal behandles 

Er i behandling med stærkt blodfortyndende medicin 

Har allergi overfor Arthoxysklerol (Polidocanol) 

Har allergi overfor lokalbedøvelse 

Har sukkersyge, der ikke er velreguleret  

 

Mulige bivirkninger 
Det er meget almindeligt at man oplever let svie, rødme og ømhed i og omkring karrene, der er blevet 
behandlet. Det er normalt, at karrene er mere tydelige i dagene efter behandlingen. Dette aftager efter et 
par uger.   



Der kan i sjældne tilfælde opstå sårdannelse eller misfarvning af huden. Sker dette, er det vigtigt du ikke 
piller i sårene, da dette kan give infektion og skæmmende ar. Ved mistanke om infektion skal du straks 
kontakte din behandler. Misfarvning af huden forsvinder af sig selv, dette kan dog tage op til 3-24 måneder.  

 

Konsultation 
Inden du behandles, skal du til konsultation hos vores hudlæge. Her gennemgår I sammen 
behandlingsforløbet og du får mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Der optages journal og lægges 
en behandlingsplan. Du kan bestille tid til behandling umiddelbart efter konsultationen, men behandling 
kan ifølge lov om kosmetiske behandlinger tidligst udføres efter 48 timers betænkningstid. Du er 
velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til konsultationen.  

 

Inden behandling 
Vi anbefaler, at du holder pause med medicin og kosttilskud, der virker blodfortyndende. Det kan f.eks. 
være Ipren, Ibuprofen (NASID), magnyl, fiskeolie, ingefærtabletter og lign. 

 

Behandling 
Inden behandlingen optages der kliniske foto. Disse anvendes internt i vores journalsystem og bliver kun 
anvendt på vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig. 

Huden desinficeres. Behandlingen udføres med en meget tynd nål, og du vil kunne mærke små prik i huden. 
En behandling tager typisk 30 minutter.  

Vi anbefaler, at du ikke er for solbrun når behandlingen udføres. Det gør det nemmere at se karrene.   

 

Efter behandlingen 
For at opnå det bedste resultat anbefales det at bære støttestrømper de første 7 døgn efter behandlingen. 
Hos nogle, anbefales det tillige, at man sover med støttestrømperne. Støttestrømper kan du købe på 
apoteket eller i Matas (minimum kompression bør være 16-21 mmHg).  

Du kan også købe støttestrømperne her hos Parkens Hud- og Laserklinik.  

Du tilbydes tid til en kontrol 4-8 uger efter din behandling. Her optages der igen kliniske billeder af det 
behandlede område og videre plan aftales.  

 

Vi glæder os til at hjælpe dig og står altid klar til at svare på spørgsmål 

Parkens Hud- og Laserklinik  

Kontaktinfo. /åbningstider 


