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Injektioner med hyaluronsyra Injektioner med hyaluronsyra 
Hyaluron är en naturlig sackarid i en mjuk, gelliknande form. 
Den ursprungliga formen av hyaluronsyra är en naturlig kom-
ponent i huden, vilket dock stadigt minskar under livet. Som ett 
resultat sjunker vävnaden ner mer och mer och det kan bildas 
rynkor. För att motverka åldrandet, erbjuder vi tillförsel av hy-
aluronsyra. Den nya generationens hyaluronhaltiga geler är lämp-
liga för målinriktad korrigering av rynkor och samt för läppvolym.  
Hyaluron fördelas jämnt i huden och ger mjuka övergångar mellan 
behandlade och obehandlade områden. Resultatet är ett mycket 
naturligt och vackert utseende. Hyaluronsyra tolereras väl och 
nedbrytes med tiden på ett naturligt sätt i kroppen. 

När ska du avstå från behandling  När ska du avstå från behandling  
med hyaluronsyra med hyaluronsyra 
Framför allt bör du avstå från hyaluronsyra-behandling om du är 
allergisk mot denna ingrediens. Även vid autoimmuna sjukdomar 
som reumatism, diabetes mellitus samt frekventa halsinfektio-
ner, infektioner i endokardiet (endokardit) eller en benägenhet att 
bilda keloider ska du avstå från behandlingen. Eftersom det inte 
finns någon erfarenhet av gravida eller ammande kvinnor eller 
ungdomar under 18 för närvarande, måste dessa personer också 
undantas från behandlingen med hyaluronfiller. 

Vad ska du dessutom beakta? Vad ska du dessutom beakta? 
Informera din behandlare om tidigare behandling med  
andra Fillers och möjliga komplikationer. 

Behandlingen Behandlingen 
Behandling med hyaluron-produkt är mycket enkel. Fillers injice-
ras med en mycket fin nål under rynkan som fylls upp. Ett synligt 
resultat kan i regel omedelbart konstateras. Fillers erbjuder flera 
produktvarianter, beroende på vilket syfte och var hur djupt eller 
ytligt den ska användas så kan vi välja lämplig behandling för varje 
område som skall behandlas. Före behandlingen måste ansiktet 
rengöras och eventuell kosmetika tas bort. Under injektionen kan 
det kortvarigt förekomma en lätt blödning, men denna avtar med 
avslutad behandling. 

Ibland kan injektionsstället bli hårt eller missfärgas något. Detta 
försvinner normalt efter en kort tid. Effekten av behandlingen är 
långvarig, men på grund av naturliga nedbrytningsmekanismer är 
den inte permanent. Så efter ett par månader kan du besluta dig 
igen, om du önskar ytterligare föryngring. 

Efter behandlingen: Efter behandlingen: 
Efter behandlingen bör du unna din hud lugn och ro och inte sminka 
dig på minst 12 timmar. Besök i bastu eller klorerad pool bör du 
undvika i 1 vecka efter behandlingen. Biverkningar kan vara lätt 
rodnad, svullnad eller blåmärke vid injektionsstället efter en fil-
lersinjektion . Vänligen undvik även under denna tid längre tids sol- 
och UV-bestrålning (solarier), liksom att trycka hårt med händer-
na på de behandlade områdena. Biverkningar kan vara lätt rodnad, 
svullnad eller blåmärke vid injektionsstället efter en fillersinjek-
tion. Du bör inte konsumera alkohol 2 dagar efter behandlingen. 
Andra kosmetiska åtgärder (t.ex. laserbehandling, peeling, derma-
brasion) bör göras i det behandlare området först efter samråd 
med din behandlande behandlare. 

Var vänlig besvara följande frågor fullständigt vid samtalet så att 
din behandlande behandlare bättre kan förstå eventuella risker. 
Om du har några frågor, eller misstänker en komplikation, tveka 
inte att kontakta din behandlare på FACEWELLNESS

BÄSTA PATIENT! BÄSTA PATIENT! 
Du måste läsa denna information innan behandling utförs av oss. De är viktigt 
att du tar dig tid att läsa och ställa eventuella frågor direkt till oss om du undrar 
över något kring din valda behandling. Vi gör flera olika behandlingar ex vis: 

Avspänning av musklerna med botulinumtoxin.  
Rynkbehandling och skulptering  med till exempel hyaluronsyra. 
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Att tänka på inför din  Att tänka på inför din  
behandling med Botoxbehandling med Botox

Du skall vara frisk och inte ha en infektion,  
feber eller ha sjukdomskänsla i kroppen.

Ingen aktive acne eller kvissla vid injektions området.

Inte ha någon Herpes  
infektion vid injektionsområdet.

Inte vara gravid eller amma.

Om man äter  värktabletter som innehåller Acetylsalicylsyra 
eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet.

Välja behandlingsdag en dag då man inte ska träna samma kväll.

Att tänka på efter din  Att tänka på efter din  
behandling med Botoxbehandling med Botox

Behandlingsresultatet kan tidigast börja ses efter 3-7 
dagar och varar generellt upp till 3-4 månader.

Inte peeling eller massage av ansiktet samma dag.

Inte träna samma dag.

Inte sminka sig eller ta på det behandlade området 
de närmaste 6 timmarna efter behandling.

Ev. biverkningar med  Ev. biverkningar med  
BotulinumtoxinBotulinumtoxin
Biverkningar med läkemedlet Botulinumtoxin är ovanliga och det 
är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De 
vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället som 
rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, 
obehag, sveda, blåmärke eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder 
dessa biverkningar första dagen efter behandlingen och varar inte 
så länge.

Relaterat till injektionsteknik finns även en liten risk att en närlig-
gande muskel blir försvagad, till exempel muskeln som lyfter ögon-
brynen. Denna försvagning kan sitta i en till två veckor. Effekten av 
Botulinumtoxin är övergående – så också eventuella biverkningar. 
Kontakta alltid FACEWELLNESS om du misstänker en biverkning.

RådRåd

Fundera över varför du vill göra en estetisk  behandling. Det är 
viktigt att du själv fattar  beslutet utan påverkan från någon 
annan och att din önskan om förändring är noga genomtänkt

Ifrågasätt din behandlare och produkten. Välj alltid 
legitimerad och rekommenderad personal och väletablerade 
produkter med många års forskning bakom sig.

Var alltid kritisk till metoder som ger ”fantastiska resultat 
utan biverkningar”. Ställ aktivt frågor till din klinik om 
risker, bevisade effekter och stirra dig inte blind på 
före- och efterbilder som kan vara manipulerade.

Tänk på att säkerhet och kompetens kostar och att den 
billigaste kliniken inte behöver vara det bästa alternativet.

Vad är Botox?Vad är Botox?
Botox är utvecklat från en bakterie som upptäcktes redan på 1800 
talet. Denna bakterie är normalt helt ofarlig, så länge den hanteras 
under kontrollerade former. Bakterien används även inom läke-
medelsindustrin för att utveckla nya läkemedel som bland annat 
smärtlindring.
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Jag har läst informationsbladet och samtycker till att låta mig behandlas med: Fillers eller Botox.

Jag har fått förklarat för mig injektionsteknik och vilken indikation som gäller för Fillers/Botox, dess karaktär, innehåll 
och utsikter för framgång med ovanstående behandling, inklusive tillhörande potentiella biverkningar, komplikationer 
och dess frekvens, vilka alla beskrivits utförligt och i detalj vid diskussionen om informerat samtycke. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor, som alla besvarades till min belåtenhet. 

Jag har fått skriftlig information och tillräckligt lång betänketid. 

Jag fick veta att den fyllande effektens varaktighet är beroende av hudtyp och anlag och att man vanligtvis brukar 
rekommendera en uppföljande behandling efter 6-12 månader (Botox 3 månader).

KONTRAKTKONTRAKT

Skulle oförutsägbar ändring eller förlängning av den diskuterade behandlingen,  
vara nödvändig, samtycker jag till att genomföra nödvändiga åtgärder.  
Om eventuell uppföljning eller eftervård tillkommer, blir jag informerad. 

Jag har svarat på alla frågor efter bästa förmåga:

Patientens namn:

Datum:  

Underskrift av behandlare:

Datum: 

Underskrift av patienten: 




