
Hva er mikrosklerosering? 

Med en liten nål, sprøytes en væske inn i de tynne årene. Væsken er et medikament, 

som bruges til å fjerne kar, som er uønsket. Væsken irriterer karveggen og karet 

brytes ned. Det blir deretter absorbert av kroppen, på samme måte som et blåmerke. 

Prosessen kan ta fra 2 til 6 måneder avhengig av karets størrelse. 

 

Etter behandlingen 

Det er ingen forholdsregler etter behandlingen. Dreier det seg om litt større kar, vil 

det settes en forbinding på i 1 døgn, for å fremme tilhelingen. Det er ikke nødvendig 

å holde seg i ro eller å ta andre hensyn. Ved soling, bør man beskytte huden med 

normal solfaktor. Litt større kar kan bli sorte etter behandlingen, noe som skyldes at 

blodet størkner. Hvis det er tilfellet, er det en god idé at karret tømmes. Det kan 

gjøres 1-4 uker etter behandlingen. Spør sykepleieren, hvis du er i tvil. 

 

Komplikasjoner 

Der kan oppstå en liten prikk ved stikk stedet, og av og til kan der også oppstå en 

mindre blære. I sjeldne tilfeller blir blæren til et lite sår. Det krever ikke behandling og 

heler seg selv i løpet av et par uker. Behandling på føtter og ankler kan medføre 

hevelse og ømhet, som forsvinner igjen efter et par uker. Hvis der oppstår hevelse og 

smerte i benet, kan det skyldes årebetennelse. Det forekommer kun sjeldent ved 

behandling av småkar, men kontakt sykepleieren hvis du er i tvil. 

 

Resultat 

Etter en tid forsvinner karsprengningen helt eller delvis. Av og til krever det flere 

behandlinger før de går helt vekk. Det avhenger av størrelsen på karet, og hvor stort 

område det brer seg over. Efter 3-6 måneder kan man vurdere, om det er nødvendig 

å supplere med flere behandlinger. Ved de større kar, kan det dannes en brun strek 

eller skygge. Det skyldes at jernet i blodet setter farge på huden. Oftest går det helt 

vekk, men det kan vare opp til 12 måneder eller mer avhengig av størrelsen på det 

opprinnelige karet. 

 

Da vi responderer forskjellig på behandlingen, gis det ikke garanti for resultatet. Vi 

gjør likevel vårt beste for at du skal bli fornøyd. 

 



Betenkningstid 

Da behandlingen er kosmetisk, anbefaler vi at du kommer til en konsultasjon først og 

får nødvendig informasjon og pris før du bestemmer deg. 

 

 

Pris på behandlingen 
Konsultasjon kr 450,- 

Behandlingen med mikroinjeksjon koster 1800 kr. for 30 min, eller når tillatte mengde 

injeksjonsvæske er oppbrukt. 
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