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Botulinum toxin (Botox) 
Botox er et giftstof (toxin), som dannes 
af bakterien Clostridium Botulinum. 
Den kan ved dårlig fødevarehygiejne 
forekomme i konserves, saltede eller 
røgede fødevarer. Hvis man indtager 
fødevarer, der indeholder Botulinum 
Toxin, opstår tilstanden botulisme også 
kaldet pølseforgiftning. 

Toxinets virkning på kroppen er en 
hæmning af nervefunktionen til musk-
lerne. Dette bevirker, at der opstår lam-
melse af muskulaturen i ansigt, arme 
og ben, og i værste fald vejrtrækningen. 
Ved en forgiftning behandles  sympto-
merne. 

På grund af sin hæmmende effekt, 
er Botox dog i andre  sammenhænge 
yderst anvendeligt. Siden 1977 har 
man behandlet forskellige former for 
muskel kramper med Botox, først visse 
øjensygdomme, men efter hånden 
også mange andre tilstande med 
lokali serede muskelkramper eller andre 
former for over aktivitet i muskulaturen .

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden behandlingen 
har læst denne vejledning.

Du må ikke have blærebetændelse, 
når du møder til behandling. I så fald 
aflyser vi behandlingen. Har du blære-
betændelse skal du derfor kontakte os, 
helst dagen før eller et par dage før, så 
vi sammen kan finde en ny tid.

Hvor lang tid tager 
behandlingen ?
Behandlingen tager 15-30 minutter.

Hvordan foregår behandlingen ?
Indsprøjtning af Botox i blærevæggen 
gøres i lokal bedøvelse via en kikkert, 
hvorved man har overblik over hele 
blæren.

Indsprøjtning med Botox sker 10-20 
steder i blærevæggen .

Gør det ondt?
Det enkelte stik kan du mærke, 
men det er kortvarigt. Der kan 
være lidt ubehag ved selve kikkert-
undersøgelsen (blæren er fyldt).

Forventninger  
til behandlingen 
Hovedparten af de, som får Botox 
behandling for overaktivitet i blæren, 
har god effekt af behandlingen.

Virkningen af Botox varer 6-9 måne-
der.

Effekten af behandlingen kommer 
først efter 2 - 14 dage.

Såfremt at Botox behandlingen har 
haft den ønskede virkning, kan be-
handlingen gentages, dog først efter 3 
måneder.
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Ofte aftaler vi med dig, at du kan 
kontakte os, når du oplever at effek-
ten aftager, så kan du få tid til en ny 
behandling. 

Er der gener  
efter behandlingen ?
Der kan være lidt blod i urinen de 
første  par dage efter behandlingen.

Bivirkninger
Træthed, influenza lignende symp-
tomer og smerter ved blæren kan 
forekomme.

Graviditet og amning
Erfaring savnes. Botox behandling bør 
så vidt muligt ikke anvendes. 

Patienttilfredshed
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  behandlings-
forløb for vores patienter.

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.

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

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

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

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

Telefon åbningstider i kundeservice

Vest Øst
Mandag - torsdag 8 - 18 8 - 18

Fredag 8 - 15 8 - 16

Lørdag - søndag Lukket Lukket

www.aleris-hamlet.dk

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

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

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

Aleris-Hamlet Hospitaler - Vest

Aleris-Hamlet Hospitaler - Øst


