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INFORMATION OG SAMTYKKE VEDRØRENDE SUNEKOS 200 

Sunekos 200 behandling af øjenomgivelserne 

Sunekos 200 er en helt unik behandling, der kan behandle de mørke rande under øjnene og de fine linjer 
i de nære øjenomgivelser, som man ellers ikke har mulighed for at behandle med andre behandlinger, 
som filler og botox. Sunekos 200 kan anvendes til alle hudtyper.  

Sunekos 200 er en injektionsbehandling, der stimulerer cellerne i bindevævet i huden. Det består af ren 
hyaluronsyre, som findes naturligt i kroppen, og som holder huden fugtig og spændstig. Den forebygger 
hudens aldring og forbedrer hudens elasticitet, hvorved huden bliver tykkere og mere spændstig. 

Sunekos 200 er det eneste naturlige produkt i æstetisk medicin, som stimulerer produktion af kollagen 
og elastin samtidigt og på denne måde modvirker Sunekos 200 alderstegn på en naturlig måde. 

Behandlingen består af en kur, som består af 3 behandlinger med 2 ugers mellemrum. Hver behandling 
tager 15-30 minutter. Ofte kan man se forbedringer allerede efter første behandling, og afhængigt af 
personens hudstruktur og -tilstand kan resultaterne vare op mod 6 mdr. Det anbefales det, at man følger 
op på resultatet med 1-2 behandlinger afhængig af hudtype hvert halve år . 

Behandlingsforløb 

Inden behandling med Sunekos 200 skal du til en lovpligtig forundersøgelse hos en kosmetisk 
sygeplejerske, hvor vi sammen kan planlægge dit behandlingsforløb.  

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. 

Der skal gå mindst 48 timer fra forundersøgelsen, til du kan give samtykke og få behandling. Tiden 
kan dog godt reserveres ved forundersøgelsen. 

Når du møder i klinikken til Sunekos 200 behandling, vil vi starte med at tage nogle før-billeder af 
dig, som bliver lagt i din journal. Herefter vil huden blive rengjort og afsprittet i området omkring 
øjnene, hvor vi skal behandle dig. Det er ikke nødvendigt at bruge bedøvende creme, da 
injektionerne bliver lagt meget overfladisk. 

Behandlingen udføres af en specialuddannet kosmetisk sygeplejerske. Vi lægger ti overfladiske 
injektioner i den tynde hud tæt på øjenomgivelserne. Efter behandlingen kan man se nogle buler, 
hvor man har injiceret produktet. Disse går som oftest væk efter nogle timer, men i nogle tilfælde 
kan de være der i et par dage. 
Efter behandlingen skal du undgå berøring af området i 3-4 timer, hvorefter du evt kan lægge en let 
make-up. 

Bivirkninger 

Der er meget få bivirkninger ved behandlingen med Sunekos 200.   

Efter behandlingen kan forekomme hævelse og let rødme i øjenomgivelserne. Dette forsvinder oftest 
indenfor 24-72 timer.  
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Der kan forekomme ømhed og små blå mærker ved indstiksstederne. Ved brug af blodfortyndende 
medicin og visse smertestillende præparater (Treo, Albyl og Ibuprofen mm) er risikoen øget, men 
mærkerne er forbigående. 

Allergi kan vise sig som rødme og kløe, men allergi forekommer kun sjældent. Ved tvivl kontaktes 
klinikken. 

Betændelse ses uhyre sjældent. Ved tegn på betændelse er det vigtigt at kontakte klinikken, så eventuel 
behandling kan iværksættes. 

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 Sunekos 
200.  

Jeg har siden haft 2 døgns betænkningstid, inden jeg hermed giver mit samtykke til behandling med 
Sunekos 200. 
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