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P A T I E N T I N F O R M A T I O N 



Behandling med Azzalure 
Azzalure er et lægemiddel, som virker afslappende på den rynkedannende mimiske muskulatur, 
hvorved rynker mindskes og glattes ud. Midlet indeholder botulinum toxin type A, populært 
kaldet Botox som en fællesbetegnelse. Dette har siden 80’erne været benyttet til kosmetiske 
behandlinger. Azzalure er massivt videnskabeligt gennemtestet og fremstilles under høje krav til 
sikkerhed og sterilitet. I de rette øvede og forsigtige hænder er Azzalure både effektivt og sikkert 
for patienten.

Vi kan behandle i hele ansigtet og på halsen. Bekymrings- og panderynker. Mod rynker ved 
øjnene. Mod sur mund, store tyggemuskler og skæren tænder samt gummesmil. Mod de små 
creperynker under øjnene. Azzalure bruges også til at give et mindre brynløft, øvre 
øjenlågsløft eller mindre løft af underansigtet og markering af kæbelinjen. Til at mindske hals-
strenge/bånd. Forebygge tyngde af underansigtet. Som en gunstig ekstraeffekt kan spændings-
hovedpine lindres ved behandling af panden og tyggemuskler. Huden henover det behandlede 
område vil blive mindre rynket, mindre fedtet og mindre svedig med tiden.

Disse indsprøjtninger er en af de hyppigste kosmetiske behandlinger verden over og kan tilmed 
være en effektiv behandling mod abnorm svedtendens i armhuler.

Azzalures afslappende virkning begynder efter 2-3 dage og tiltager gradvist for at nå den fulde 
effekt efter 7-10 dage. 1 ud af 4 kunder mærker begyndende effekt allerede dagen efter behand-
ling. Effekten holder for de flestes vedkommende 3-6 måneder.
Når du gentager behandling med Azzalure, inden du igen danner rynker i det behandlede 
område, kan du på længere sigt opnå en yderligere effekt. Så får huden nemlig lejlighed til at 
regenerere og selv større rynker mindskes over måneder. Det betyder, at vores faste kunder 
typisk lader sig behandle 2-3 gange om året for at vedligeholde et naturligt og friskt resultat.

FORUNDERSØGELSE
Inden du kan få en behandling, skal dit ansigt undersøges af læge. Eventuel medicin og sygdom 
gennemgås. Sammen og i forhold til dine ønsker lægger vi en omhyggelig behandlingsplan for 
1 år. Du vil blive informeret mundtligt og skriftligt. Herunder resultater, få afstemt forventninger, en 
vejledende pris og få taget et før-billede.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med.

Efter forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan 
starte behandlingen.

BEHANDLINGEN
Vi renser og desinficerer området, der skal behandles. Med en meget tynd nål sprøjtes Azzalure 
ind igennem huden til de små rynkedannende mimiske muskler i ansigtet. Du vil mærke en ganske 
let smerte på niveau med et lille niv i huden.

EFTER BEHANDLINGEN
For at forebygge infektion og at Azzalure påvirker andre små muskler, må du undgå at gnide det 
behandlede område den første time efter behandlingen. Ellers er der ingen restriktioner.

KONTROL I KLINIKKEN
Du vil ofte blive tilbudt kontrol 2 uger efter behandlingen.

SYGEMELDING
Sygemelding er ikke nødvendig. 
 
RISICO OG KOMPLIKATIONER 
−  En smule stikrelateret hævelse kan forventes eller et lille blåt mærke i huden.
−  Jack Nicholsons tegn, som er et løft af den ydre del af øjenbrynet. 
 Dette kan også være hensigten med behandlingen og ikke en bivirkning.
−  Forbigående hovedpine en dags tid, hvilket er den hyppigste bivirkning.
−  Forbigående sænkning af bryn eller øjenlåg, hvilket er meget sjældent.
−  Infektion, hvilket er meget sjældent.

Disse komplikationer er sjældne, forbigående og forsvinder igen.

I tilfælde af komplikationer bedes du kontakte klinikken.
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 Behandling med Restylane 

Restylane er vand stabiliseret med sukker, og det er noget, der giver fylde! Vandet er bundet 
til det naturlige sukkermolekyle hyaluron. Det giver en krystalklar gel, som er naturlig, sikker og 
effektiv mod linjer, rynker, furer og til formning af læber og ansigt. Gelen er ikke-animalsk og 
forsvinder igen over tid. Gelen sprøjtes ind i huden i små mængder med en fin tynd nål.

Resultatet ses med det samme. Gelen skaber volumen under rynken, der løftes op og jævnes ud. 
Behandlingsmuligheder er skinbooster, bekymringsrynken mellem øjenbrynene, øjenbrynsløft, 
rande under øjnene, furer fra næsefløjene til mundvigene, markering og fylde af læberne, sur 
mund, happy smile, større kindben, næsekorrektion, kysselinjer, tindinger, øreflipper, hals, hånd-
ryg, kavalergang – ligesom ar også kan korrigeres.

FORUNDERSØGELSE
Inden en behandling skal du undersøges af en sygeplejerske. Vi lytter til dine ønsker og laver en 
vurdering af de behandlingsmuligheder, der findes med Restylane i dit ansigt etc. Eventuel me-
dicin og sygdomgennemgås. Vi lægger en behandlingsplan for 1 år sammen med dig, booker 
tider og du får information om forventelige resultater og prisen.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med.

Efter forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan 
starte behandlingen.

BEHANDLINGEN  
De fleste synes, at injektionerne i det store hele er smertefrie, for der er lokalbedøvende lidokain 
i Restylane. Er du allergisk over for lidokain, skal du fortælle det, så du kan blive behandlet med 
Restylane uden lidokain. Du kan mærke et lille stik, og det strammer lidt, når gelen bliver sprøjtet 
ind. Der kan lægges en læbeblokade før læbebehandling. Desuden tages før-billeder af dig.
 

EFTER BEHANDLINGEN 
Ved behandlingen kan huden bløde lidt fra hullet, hvor nålen stikkes ind gennem huden. Det kan 
måske give små blå mærker i nogle dage. Efter behandlingen kan du få mild rødme, hævelse, 
ømhed eller kløe på det behandlede sted. Dette er en normal stik-relateret reaktion. Ubehaget er 
midlertidigt og forsvinder normalt efter et par dage. Kontakt os, hvis der en sjælden gang danner 
sig små ujævnheder i læberne, for så kan de masseres væk. Ujævnhederne kan glattes ud inden 
for 2 uger, hvor Restylane stadig er plastisk og formbart. Kontakt os også, hvis ubehaget varer 
ved, eller du på anden måde føler dig utryg ved situationen. Du skal også kontakte os, hvis du 
får et forkølelsessår på læberne.

KONTROL I KLINIKKEN
Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen. Her kan vi sammen evaluere resultatet. 
Vi kan også lægge en fremtidig plan for dit forløb i forhold til, hvornår du igen skal komme til 
klinikken til genbehandling for at vedligeholde eller behandle nye områder i ansigtet. Her vil 
vi også tage et efter-billede af dig.

HVOR LÆNGE HOLDER EFFEKTEN AF BEHANDLINGEN MED RESTYLANE?  
Normalt varer resultatet i 9-12 mdr., men det er individuelt. Det afhænger af mange forskellige faktorer 
såsom hudens struktur, livsstil, alder, injektionsteknik og ønsket perfektionsgrad. Klinisk erfaring og 
videnskabelige studier viser, at opfølgningsbehandlinger forlænger holdbarheden og bibeholder 
korrektionen. Korrektionen holder altså længe og forsvinder herefter gradvist. Til sidst kan din hud se 
ud som før behandlingen.

SYGEMELDING 
Sygemelding er ikke nødvendig. 
   

RISICO OG KOMPLIKATIONER
Behandling med Restylane giver i det store hele ingen komplikationer udover de stik-relatere-
de, som er forventelige. Vi forebygger dem ved dygtig og omhyggelig injektionsteknik og med 
rene procedurer og omgivelser. Alligevel kan der meget sjældent opstå komplikationer såsom 
infektion eller hævelse, og det behandler vi med antibiotika eller ved at opløse den indsprøjtede 
Restylane.

I tilfælde af komplikationer bedes du kontakte klinikken.
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