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                     Áraknútar 
                                 Til tín sum skal viðgerast 



Til tín sum skalt viðgerðast fyri áraknútar við radiofrekvens (RF) viðgerð  

Tú ert innkallað/ur til viðgerð fyri áraknútar. Viðgerðin verður gjørd við 

hjálp av ultraljóð gjøgnum smá sting í húðini. Vit nýta 

radiofrekvensviðgerð (RF-viðgerð) og taka áraknútarnar burtur lokalt alt 

eftir hvussu umfatandi teir eru.  

 

Áðrenn viðgerðina  

Viðgerðin tekur vanliga uml. ein tíma, men tú skalt kortini seta allan dagin 

av til viðgerðina.  

Tú skalt brúsa tær um morgunin, men ikki brúka húðkrem.   

Tryggja tær at tú kemur á viðgerðarstaðið í góðari tíð og tak stuðulssokkin 

við til viðgerðina.  

Tú skal ikki innleggjast. 

 

Um viðgerðina  

Viðgerðin verður gjørd í lokalari doyving, sum tey flestu tola væl.  

Tú fært eina pínustillandi tablett og evt. eisini eina sissandi tablett áðrenn 

viðgerðina.  

Undir sjálvari viðgerðini ert tú vakin og fert at kenna smá sting, tá lokala 

doyvingin verður løgd. Vanliga eru ongar pentur at taka eftir tílíka viðgerð.  

 

Aftaná viðgerðina skalt tú sita í frið í uml. 1/2 tíma, áðrenn tú fert heim. Tú 

mást ikki koyra bil heim eftir viðgerðina orsakað av sissandi medisininum, 

sum tú hevur fingið.    

 

Aftaná viðgerðina  

Tú skalt brúka ein elastiskan sokk í eina viku eftir viðgerðina. Um tú ynskir 

at brúka hann longri, kanst tú tað, men tað er ikki neyðugt. Vanliga er ikki 

neyðugt við sjúkramelding, og tú kanst røra teg eins vanligt beint eftir 

viðgerðina. 

 

 



Tað eru vanliga ikki nógvir trupulleikar í samband við viðgerðina, og tú ert 

skjótt pínu frí/ur og før/ur fyri vanligari rørslu aftur. 

Tú mást kortini væntað at hovna, umframt at kenna eitt sindur av svia, 

stirvni og óbehag í tí viðgjørda økinum í upp til nakrar vikur eftir 

viðgerðina.  

Stingini og blá misliting kann vera sjónlig í fleiri mánaðir.  

Av og á taka seg upp eymar bláar kúlur svarandi til áraknútarnar.  

Onkur upplivir niðursetta kenslu ella burtfall av kenslu í viðgjørda økinum. 

Tað er vanliga farandi, men hendinga ferð er tað varandi.  

 

Álvarsligar komplikatiónir sum blóðtøpp er sjálvsamt.  

Um komplikatiónir taka seg upp aftaná viðgerðina, skalt tú seta teg í 

samband við lækna. Hetta er nærri lýst í brævinum, sum  tú fært við tær 

eftir viðgerðina. 
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