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INFORMATION OG SAMTYKKE TIL BEHANDLING MED BOTULINUM TOKSIN B (Azzalure®, Vistabel®) 

Botulinum toxin, herefter kaldet ”botox” er et lægemiddel, der består et af proteinmolekyle, der virker ved 
at afslappe de mimiske muskler, der er med til at danne rynker i huden. 

FORUNDERSØGELSE 

Inden behandling med botox er det lovpligtigt, at man skal gennemgå en forundersøgelse, og 
derefter skal der være mindst 48 timer betænkningstid, før tilsagn kan gives, og behandling må 
foretages.  

Ved forundersøgelsen er du meget velkommen til at have en bisidder med, så I bagefter kan tale om 
den information, som er givet. Du vil modtage mundtlig og skriftlig information om behandlingen og 
de risici for bivirkninger og komplikationer, der kan være forbundet hermed. 

SELVE BEHANDLINGEN 

Inden behandlingen desinficeres huden, hvorefter man gennem en meget tynd nål sprøjter små 
mængder botox ind i de fine ansigtsmuskler, som skal behandles. Efter behandlingen kan de 
behandlede muskler ikke længere trække sig sammen og folde huden, som derved bliver udglattet.  

Stikkene giver en mild smerte, der hurtigt forsvinder igen. Ved behov kan påsmøres lokaldøvende 
creme inden behandlingen. 

EFTER BEHANDLINGEN 

Efter behandlingen må du ikke trykke eller massere de behandlede områder de første 4 timer. Bortset 
fra dette kan du foretage dig vanlige aktiviteter. 

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. Ved gentagne behandlinger forlænges 
virkningsvarigheden. 

Enkelte personer er helt eller delvise immune for behandlingen, formentligt fordi de har 
dannet antistoffer, som neutraliserer botox. 

HVEM KAN IKKE BEHANDLES 

For at få behandling skal du være fyldt 18 år. 

Gravide og ammende kan ikke behandles. 

Ved kendt allergi overfor indholdsstoffer  

Ved visse sjældne neuromuskulære sygdomme, f.eks. Myastenia gravis, Eaton-Lamberts 
syndrom, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). 

BIVIRKNINGER OG KOMPLIKATIONER 

De fleste får slet ingen bivirkninger. Behandlingen er uskadelig i de små doser, som anvendes til 
kosmetisk behandling, idet stoffet (protein-molekyle) nedbrydes helt og udskilles af kroppen.  

Som ved enhver anden injektionsbehandling kan der være lokal smerte, ømhed og blå mærker og kløe 
de første par dage.  
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Øvrige bivirkninger er sjældne.  

Nogle få oplever hovedpine de første par dage, og sjældent kan ses kortvarige lette 
influenzasymptomer. 

Ved behandling .... 

• i panden lige over øjenbrynene er der set hængende øjenlåg. 

• omkring øjnene kan ses hævelse, tørhed og irritation af øjnene samt vanskelighed ved at lukke 
øjnene helt. 

• i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden påvirkes, således at man ikke kan fløjte 
eller drikke med sugerør. 

• ved munden kan ses hængende mundvig og læber. 

Ovennævnte symptomer svinder helt igen - som regel i løbet af en måneds tid.  

Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk shock ses ekstremt sjældent, men kræver hurtig 
behandling. Der er ikke rapporteret senfølger. 

Akut telefon 
I vores åbningstid ringer du: 
København: 76 500 500 #2.   Aarhus: 88 44 9700 

Har du brug for akut hjælp udenfor åbningstiden, kan du ringe til din behandlers private mobil nummer, som 
står på det udleverede visitkort.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Samtykke 

Jeg er blevet informeret både mundtligt og skriftligt ved udlevering af ovenstående information om virkning, 
reaktioner, mulige bivirkninger og eventuelle komplikationer ved behandling med botox. 

Jeg har siden haft 2 døgns betænkningstid, inden jeg hermed giver mit samtykke til behandling med botox. 

 

Dato 
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