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Botox/Azzalure
Behandling af rynker
i ansigtet

P AT I E N T V E J L E D N I N G

Få et yngre og mere oplagt
udtryk i ansigtet med
Botox/Azzalure. Rynker i
panden kan få dig til at se
vred, træt og ældre ud, og
det er heller ikke alle, der
synes, at smilerynker ved
øjnene eller ”rygerynker”
på overlæben er lige
charmerende.
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rynker mindskes. Resultatet bliver et
yngre og mere oplagt udtryk. Effekten
kan dog variere fra person til person ligesom nogle personer skal have større eller
mindre dosis af stoffet for at opnå den
ønskede effekt.

De rynker i ansigtet, der kan behandles
med Botox/Azzalure, kaldes dynamiske
eller mimiske rynker, fordi de skyldes
sammentrækninger i ansigtets mimiske
muskler. Hos nogle kan rynkerne blive
kroniske og den kraftige muskelaktivitet
kan forårsage spændingshovedpine. Det
er denne muskelaktivitet og disse rynker,
vi kan behandle med botulinum toxin A – i
folkemunde kaldet Botox.

Enkelte personer er ikke modtagelige
for behandlingen, muligvis pga. tilstede
værelse af antistoffer i kroppen.
Hvis der er tale om meget dybe furer, er
det muligt at kombinere behandling med
botulinum toxin A med en ”filler”. Vi giver
dig grundig rådgivning og anbefaler den
rette behandling til dig.

Hvad er
Botox/Azzalure ?
Botox og Azzalure er begge handelsnavne på godkendte lægemidler, der
indeholder det aktive stof botulinum
toksin A. Der findes flere produkter på
markedet, der inde holder botulinum
toxin A, og de kan alle virke ens. Stoffet
er godkendt i Danmark og har været benyttet siden 1980’erne til bl.a. kosmetiske
behandlinger. Injektion med Botox e.l. er
den hyppigste lægelige kosmetiske behandling i USA, hvor der i 2006 blev givet
mere end 4 mio. kosmetiske behandlinger
med Botox.

I forbindelse med botulinum toxin A behandling ses ofte, at en eventuel tendens
til spændingshovedpine reduceres , idet
musklerne afslappes.

Vi bevarer et levende ansigt
Behandling med Botox/Azzalure giver
ikke et mimikløst ansigt, når du er i
professionelle hænder. Følesansen i det
behandlede område er uændret. Vi sørger
for, at dit ansigt både fremstår naturligt,
levende og aldersløst.

Hvordan virker
Botox/Azzalure?
Behandling med botulinum toxin A
hæmmer frigørelse af signalstof fra nerve
til muskel, således at musklerne afslappes, huden udglattes, og de uønskede
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Hvem kan ikke behandles med
Botox/Azzalure

Du får skriftlig og mundtlig information
om behandlings muligheder og metoder,
bivirkninger og efterforløbet.

Behandling med Botox/Azzalure kan
foretages på næsten alle. Vi kan dog ikke
behandle dig, hvis du på tidspunktet for
behandling:

Ved konsultationen skal du oplyse os om
medicinforbrug samt evt. sygdomme eller
allergi.

• Har infektion fx aktiv akne eller herpes
(forkølelsessår). I nogle tilfælde kan det
være nødvendigt at behandle forebyggende

Tid til behandling
Inden du tager beslutning om at få fore
taget en behandling med Botox/Azzalure,
er det vigtigt, at du tænker dig godt om.
Derfor kan du ifølge loven om kosmetiske
hudbehandlinger ikke blive behandlet, før
mindst 48 timer efter konsultationen.

• Har allergi overfor albumin og laktose
• Er gravid eller ammer

Du kan dog godt lige efter konsultationen
bestille tid til behandling eller du kan kontakte os efterfølgende.

• Lider af muskelsygdomme fx Myastenia
Gravis, Eaton Lambert Syndrom eller
andre
• Lider af sygdomme i nervesystemet
eller har en bindevævssygdom
• Har en forestående eller netop
overstået operation

Begynd med en
undersøgelse hos
en af vores dygtige
kosmetiske
specialister.

• Er i medicinsk blodfortyndende
behandling eller har en blødersygdom
• Er i behandling med visse grupper af
antibiotika

Konsultation
Inden du kan blive behandlet med Botox/
Azzalure, skal du først til en konsultation
hos en af vores kosmetiske specialister.
Her bliver du undersøgt og får rådgivning
om valg af behandling. Du er velkommen
til at tage en ven eller et familie medlem
med til konsultationer, da der er mange
informationer at forholde sig til.

Book tid på
www.aleris-hamlet-cosmetic.dk
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Forventninger

Behandlingen

Hvor lang tid tager behandlingen?
Du skal regne med at sætte ca. en halv
time af til behandlingen. Selve injektionen
tager kun få minutter. Du kan tage hjem
eller tilbage på arbejde umiddelbart efter.

Der bliver taget foto af dig inden den 1.
behandling.
Du ligger/sidder på et leje i forbindelse
med behandlingen. Huden desinficeres
og med en meget tynd kanyle injiceres få
steder en lille mænge botulinum toxin A i
det område , du ønsker behandlet.

Hvor længe holder effekten af
Botox/Azzalure?
Behandlingen begynder at virke i løbet af
3-4 dage, og den fulde effekt opnås efter
ca. 14 dage. Effekten er midlertidig, ca. 3-4
måneder. Ved gentagne behandlinger
med 12 ugers mellemrum kan effekten
holde længere .

Du må gerne have en ledsager med ved
behandlingen.

Efter behandlingen
For at forhindre, at Botox/Azzalure påvirker andre muskler i området, bør du
undgå at røre det behandlede område de
første 4 timer efter behandlingen .

Du kan forvente en reduktion af dine
rynker på 70-80 %.

Forberedelse

Det behandlede område bliver let hævet
og rødt og evt. blåt. I de fleste tilfælde kan
du umiddelbart genoptage dit arbejde.
Opfølgning

Medicin
Visse former for smertestillende håndkøbsmedicin, fiskeolie og naturpræparater
nedsætter blodets evne til at størkne. Vi
råder dig derfor til at undgå disse et par
dage før behandlingen. Du mindsker herved risikoen for hævelse, blå mærker og
blødninger på injektionsstederne.

Du bliver tilbudt at komme til opfølgende
besøg 2 uger efter behandlingen.
Ved dette besøg er der mulighed for
touch up af behandlingen.
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Du kan forvente en
reduktion af dine rynker
på 70-80 %.
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Patienttilfredshed

Mulige bivirkninger
og komplikationer

For at vi fortsat kan yde den bedste
pleje, behandling og service, beder vi
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage på
mail, såfremt du har givet tilladelse hertil.
Såvel positiv som negativ kritik er vigtig
for os i vores bestræbelser på at yde det
bedst mulige behandlingsforløb for vores
patienter.

Der kan i tilfælde på mindre end 1 %
forekomme følgende sjældne bivirkninger:
• Midlertidig sænkning af øjenbryn eller
øjenlåg
• Forbigående synsforstyrrelser
• Tørre øjne

I alle afdelinger er der opstillet standere,
hvor vi spørger dig, om du vil anbefale
Aleris-Hamlet til andre. Du afgiver dit svar
med blot ét tryk på den smiley du synes
passer bedst.

• Kløe og udslet
• Hævede øjenlåg

Eventuelle klager over dit forløb på
Aleris-Hamlet beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleris-Hamlets direktion,
att. Den Virksomhedsansvarlige læge,
Aleris-Hamlet Gyngemose Parkvej 66,
2860 Søborg.

• Indadvendte øjenlåg
• Hovedpine
• Allergisk reaktion
• Mundtørhed

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse
nærmere om klagemuligheder på
Patientombuddets hjemmeside:
www.patientombuddet.dk. Her finder du
vejledning og klageskema.
Ønsker du at søge om erstatning for
fejl, du mener, der er begået, retter du
henvendelse til Patientforsikringen. Se
vejledning og klageskema på
www.patientforsikringen.dk.

• Formindskelse af musklens størrelse
• Forbigående lammelse af ansigts
muskulaturen i det behandlede område
• Lettere kvalme
• Influenza lignende symptomer
Disse bivirkninger er midlertidige og
forsvinder af sig selv efter kort tid.
Såfremt der efter behandlingen skulle
opstå forværring eller uventet synkeeller
talebesvær, problemer med at trække
vejret eller muskelsvaghed, skal du omgående søge lægehjælp.
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Aleris-Hamlet
Hospitaler - Vest

Aleris-Hamlet
Hospitaler - Øst

Aalborg
Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris-hamlet.dk

København
Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris-hamlet.dk

Parken
Øster Allé 42, 2. & 3. sal
DK - 2100 København Ø
Tlf. +45 3817 0700
parken@aleris-hamlet.dk

Esbjerg
Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Ringsted
Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris-hamlet.dk

Herning
Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris-hamlet.dk
Telefon åbningstider i kundeservice
Vest

Øst

Mandag - torsdag

8 - 18

8 - 18

Fredag

8 - 15

8 - 16

Lukket

Lukket

Lørdag - søndag
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