BEHANDLING MED BOTOLINUMTOKSIN
Information om Azzalure, Vistabel, kaldet ”Botox”.
Botox er et lægemiddel, der består et af proteinmolekyle, der virker ved at afslappe den mimiske muskler,
der er med til at danne rynker i huden.
Behandlingsforløb
FORUNDERSØGELSE
Det er lovpligtigt at komme til en forundersøgelse mindst 48 timer forud for den første Botoxbehandling. Her vil du få oprettet en journal, få taget et før-billede og modtage mundtlig og skriftlig
information om behandlingen og de risici for bivirkninger og komplikationer, der er forbundet hermed.
Forundersøgelsen laves af en speciallæge.
Husk at oplyse om alle helbredsmæssige forhold ved forundersøgelsen, fx om du tager medicin, har
allergi, er ryger eller har kroniske sygdomme, forkølelsessår eller sygdomme i

dit nervesystem, eller om du er gravid/ammende. Du er velkommen til at tage en ven/veninde med til
forundersøgelsen som bisidder.

Efter forundersøgelsen er der en lovpligtig 48 timers betænkningstid, inden du kan modtage din første
behandling.
Må alle modtage behandling?

Vær opmærksom op, at du må ikke være gravid eller ammende, og du skal være fyldt 18 år.

Der gives aldrig injektionsbehandlinger i områder med forkølelsessår, betændelse eller akne.
SELVE BEHANDLINGEN

Når betænkningstiden er ovre og du kan du modtage behandling, beder vi dig underskrive et skriftligt
samtykke, der sikrer, at du er indforstået med behandlingen og de eventuelle sjældne bivirkninger og
komplikationer, der er forbundet med behandlingen.
Selve Botox-behandlingen tager cirka 10 minutter.

Vi desinficerer huden inden du bliver stukket, og produktet injiceres gennem en tynd lille nål. Stikkene
giver en mild smerte, der forsvinder hurtigt igen. Ved behov kan påsmøres lokaldøvende creme inden
behandlingen.
EFTER BEHANDLINGEN

På behandlingsdagen må du efter 30 minutter foretage dig vanlige aktiviteter (inkl sport).
HVORNÅR KOMMER RESULTATET?

Efter 4-7 dage begynder behandlingen at virke. Det færdige resultat ses bedst efter 14 dage.
Behandlingen holder i 3-4 måneder.

Der er ikke behov for sygemelding.

RISICI FOR BIVIRKNINGER OG KOMPLIKATIONER
Lægemidlet anses for at være ganske ufarligt i de små doser, der anvendes til kosmetisk brug. Når
Botox sprøjtes ind gennem huden, kan der komme let lokal smerte, lidt hævelse og enkelte små blå
mærker. Hos mindre end 1 % opstår sjældne bivirkninger som hængende øjenlåg/bryn, tørre øjne,
asymmetri, infektion, synkebesvær, hævede øjenlåg, hovedpine, føleforstyrrelser, allergi, eller
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influenzalignende symptomer i få dage. Bivirkningerne forsvinder af sig selv efter kort tid. Resistens for
lægemidlet kan i meget sjældne tilfælde opstå.
Vær opmærksom på

Man kan have øget risiko for blødning (blå mærker) hvis man tager gigtmedicin eller hovedpinepiller
indeholdende acetylsalicylsyre, som f.eks. Treo, eller blodfortyndende behandling som Magnyl, Maravan
eller Pradaxa.
Ved tegn på betændelse (varme, rødme, ømhed, hævelse, feber) eller allergi (kløe, rødme eller
luftvejsproblemer) kontaktes klinikken på tlf 76 500 500 mellem kl 10-14, eller mail
info@amalieklinikken.dk.
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