Godartede ”gevækster” i huden
Hvorfor opstår de?
Gevækster i huden er ofte forårsaget af hyperaktivitet i hudens celler. Enkelte af de normale celler bliver
ekstra aktive og danner for mange af en type celler på et sted. Den normale cellefordeling er ude af balance,
og derved opstår der ujævnheder, knopper og gevækster.
Symptomer:
Generne er ofte primært kosmetiske, men ikke sjældent kan de give blødning, kløe eller andre gener.
Før operationen
Det forventes, at du har været i bad og har vasket operationsområdet grundigt før du møder til operation.
Før operationen vil lægen sikre sig, at der er tale om en godartet forandring. I nogle tilfælde vil der skulle
foretages en nærmere undersøgelse under kraftig forstørrelse (dermatoskopi).
Operationen:
Operationen foregår i lokalbedøvelse, der gives som indsprøjtning lige under elementet. Der vil være lette
smerter i det øjeblik bedøvelsen gives. Lokalbedøvelsen virker efter få sekunder. Selvom du er bedøvet, vil
du kunne mærke, at lægen rører ved dig, men du vil ikke føle smerte.
Ved operationen skæres elementerne væk eller ”fordampes” med CO2-laser. Er der tvivl om præcis hvilken
hudforandring det drejer sig om, sendes en vævsprøve til mikroskopi.
Efter operationen:
Lokalbedøvelsen virker i 2-4 timer, og du vil ikke have smerter lige efter operationen. Ved behov for
smertestillende medicin de første dage efter operationen anbefaler vi, at du tager Panodil, Pamol, Pinex
eller lignende, 1000mg max 4 gange i døgnet. Efter operationen vil der være et lille sår på huden, som
typisk heler i løbet af 2 til 4 uger. Det er vigtigt at lade huden hele uden af pille sårskorper af, idet det
forlænger sårhelingen og øger risikoen for infektion og ardannelse. Der må anvendes makeup, når såret er
helet. Omhyggelig solbeskyttelse af de behandlede områder tilrådes i et halvt år efter.
Du kan tage almindeligt brusebad umiddelbart efter operationen, men karbad, svømmehal og havbad bør
undgås indtil sårene er helede.
Du kan genoptage dit arbejde og daglige gøremål med det samme. Der er intet, der tyder på, at tidlig fysisk
aktivitet hæmmer sårhelingen.
Resultatet:
Hvis én behandling ikke er tilstrækkelig, kan der kan foretages genbehandling efter en måned. Især farvede
(pigmenterede) gevækster skal lejlighedsvis have flere behandlinger, da pigmentet kan ligge dybt og derfor
ikke forsvinder efter første behandling.
Risici og komplikationer:
Efter enhver operation kan der opstå blødning og infektion. Ved udtalt blødning, rødme, tiltagende
hævelse, smerter og/eller feber skal du kontakte Kirurgisk Klinik Aarhus, egen læge eller vagtlæge.
Du skal forvente ardannelse i det behandlede område. Det typiske resultat er en lille plet som er lysere end
den omgivende hud. Det endelige resultat kan først vurderes efter 6 måneder. I enkelte tilfælde kan der
dannes kosmetisk skæmmende arvæv (keloid).
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