
Excel V™  

Een nieuwe methode om 
vaat- en goedaardige pigment-
aandoeningen te behandelen

Ontsierende adertjes op gezicht 
en benen zijn nu verleden tijd voor 
zowel mannen als vrouwen. Met de 
meest geavanceerde technologie 
kan de Excel V laser een grote 
verscheidenheid aan vaat- en 
goedaardige pigmentaandoeningen1 
bij mannen en vrouwen met iedere 
huidtint veilig en effectief behandelen.

Testimonial van een patiënt

Christina heeft de diffuse roodheid en gesprongen 
haarvaatjes op haar gezicht laten behandelen met de 
Excel V. Deze tekenen van zonschade verschenen 
tegen de tijd dat ze 50 werd, en hoewel ze eenvoudig 
te verbergen waren onder make-up, wilde Christina niet 
vanaf het moment dat ze opstond tot het einde van de 
dag foundation dragen. 

Dit was de eerste laserbehandeling voor Christina, dus ze 
zag er wel wat tegenop. Ze was aangenaam verrast door 
de ervaring. De laserpulsen van Excel V voelden aan als 
prikjes en waren goed verdraagbaar. De hele behandeling 
duurde minder dan 30 minuten. Vlak na de behandeling 
was haar gezicht een beetje rood, maar de volgende dag 
waren de gesprongen haarvaatjes en de diffuse roodheid 
verdwenen. 

Ze was verbaasd over de effectiviteit van de behandeling. 
Van 's morgens tot 's avonds is haar huid nu helder met 
een egale teint – zelfs na een glas wijn of een gekruide 
maaltijd. En bovendien heeft ze niet langer foundation of 
concealer nodig!

Hoe werkt Excel V?
Excel V is een nieuw lasersysteem voor de 
behandeling van een verscheidenheid aan vaat- 
en goedaardige pigmentaandoeningen. Veel 
huidaandoeningen worden gekenmerkt door 
gesprongen of abnormale bloedvaten in de huid, 
zoals rosacea, waarbij sterk verwijde bloedvaten 
in het gezicht roodheid en blozen veroorzaken. 
Excel V behandelt vaataandoeningen met 
een unieke, krachtige, groene laser die door 
de abnormale bloedvaten in de huid wordt 
geabsorbeerd. De laser verwarmt de abnormale 
vaten zodat de vaatwanden samentrekken en 
verkleven. Na enige tijd zijn de vaten niet langer 
zichtbaar. Er kunnen meerdere behandelingen 
nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
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Bloedvaatjes op het 
gezicht en de benen 
behoren nu tot 
het verleden.  

Een veilige en effectieve  
behandeling voor vaat- en 
goedaardige pigmentlaesies.

EXCEL V
TM

1  Na de behandeling zijn de bestaande aders grotendeels 
of geheel verdwenen. Het ontstaan van nieuwe aders 
kan echter niet worden voorkomen. Als uw lichaam een 
onderliggend vaatprobleem heeft, zult u mogelijk verdere 
behandelingen nodig hebben. Raadpleeg uw arts voor 
verdere informatie.
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Welke specifieke aandoeningen worden 
met Excel V behandeld?
Het is gebleken dat Excel V effectief is voor de 
behandeling van een aantal aandoeningen, zoals 
rosacea, spinaders, spataders, wijnvlekken, cherry 
angioma's en goedaardige pigmentlaesies zoals 
levervlekken. Met Excel V kunnen lichte en ernstige 
vormen van deze aandoeningen worden behandeld. 
Het systeem kan ook een cosmetisch voordeel 
hebben voor patiënten die huidlaesies of littekens 
hebben van eerdere verwondingen of operaties. 

Hoe wordt de procedure uitgevoerd?
Na een intakegesprek bepaalt uw arts of 
behandeling met Excel V geschikt voor u is. In 
tegenstelling tot andere procedures, zijn er geen 
injecties of lokale verdoving vereist tijdens de 
15 – 30 minuten durende procedure. Afhankelijk 
van de aandoening gaat de arts met het Excel V 
handstuk over de getroffen plaatsen van de huid 
totdat de abnormale vaten verminderen2. Om te 
zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk ongemak 
ondervindt en om de huid te beschermen, gebruikt 
de Excel V een bedrijfseigen koelmechanisme. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Het aantal behandelingen hangt af van diverse  
parameters, zoals de grootte, dikte en kleur 
van de vaatlaesie. Oppervlakkige vaatlaesies 
zijn gewoonlijk het eenvoudigst te behandelen; 
sommige patiënten zien een aanzienlijke 
verbetering na slechts één behandeling. Omdat 
de individuele resultaten variëren, dient u uw arts 
te raadplegen over uw specifieke aandoening.

Doen de behandelingen pijn?
De meeste patiënten hebben een stekend gevoel  
wanneer de energiepulsen door het handstuk 
worden toegediend. Hoewel er gewoonlijk 
geen lokale verdoving of pijnstillers nodig zijn, 
verkiezen sommige patiënten om vóór de 
behandeling een lokale verdoving te gebruiken. 
Na de behandeling is er minimaal tot geen pijn.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
Veel patiënten ervaren weinig of geen 
bijwerkingen, maar de meest voorkomende 
bijwerkingen zijn lichte roodheid en zwelling van 
de huid. Sommige patiënten hebben blauwe 
plekken en in zeldzame gevallen kunnen blaren 
voorkomen. Raadpleeg uw arts voor volledige 
informatie over de voordelen en risico's van de 
behandeling.

Wanneer zie ik de resultaten?
Bij de meeste patiënten vertoont het merendeel 
van de behandelde aders aanzienlijke verbetering 
binnen twee tot zes weken na de behandeling. 
Het is echter ook mogelijk dat uw eindresultaten 
pas na enkele maanden zichtbaar zijn. 

Wat kost een behandeling met Excel V?
De kosten van Excel V variëren afhankelijk van 
de grootte van het gebied en de aandoening die 
wordt behandeld.  
Raadpleeg uw arts om meer te weten te komen 
over de behandelkosten. 

Wilt u meer informatie over Excel V, bezoek 
dan www.ExcelV.com

Poikiloderma

Foto's met dank aan Joely Kaufman, MD

1 MND NA 1 BEH.VOOR

Spataders

Foto's met dank aan Caddell’s Laser Clinic

9 MND NA 1 BEHVOOR

Periorbitale blauwe aders

Foto's met dank aan Greg Waslen, MD

VOOR NA 1 BEH.

Operatielittekens

Foto's met dank aan Cutera, Inc.

VOOR 6 MND NA 3 BEH
2  Sommige cliënten zijn tevreden na slechts één behandeling, 

maar soms zijn twee of meer behandelingen nodig om de 
gewenste resultaten te bereiken.
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