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Information om behandling og samtykkeerklæring  
 
 
Hvad er Botox? 
Botolinumtoxin A er et naturligt forekommende bakterieprotein. Stoffet er oprenset fra bakterier 
og har været benyttet i 25 år til behandling af bl.a. spastiske lammelser, udtalt svedtendens og 
kosmetiske behandlinger. Det virker ved at blokerer nerveimpulsen specifikt, hvilke får de muskler, 
der skaber de overdrevne sammentrækninger (som forårsager rynker), til at slappe af. Andre 
nervefunktioner påvirkes ikke (f.eks. hudens følesans).  
 
Når du behandles med Botulinumtoxin A, vil det behandlede muskler/område slappe af, rynkerne 
mindskes og huden glattes. Resultatet bliver et mere oplagt, frisk og yngre udseende.  
 
Hos Klinik Nielsen ønsker vi ikke at give dig et mimikløst ansigt, men tilstræber altid at skabe et 
naturligt og levende resultat.  
 
Botox anvendes fx til: 

- Bekymringsrynke     - Gummysmile 
- Pande    - Øjenbrynsløft 
- Kragetæer    - Nedadgående mundviger 
- Kæbemuskler    - Kraftig hagemuskulatur  

 
Hvordan foregår behandlingen – virkning og holdbarhed? 
Du vil altid få taget billeder før din behandling – både hvor du slapper af i ansigtet, men også hvor 
man kan se din ansigtsmimik. Huden desinficeres og de aftale områder afmærkes. Med en meget 
tynd kanyle sprøjtes små mængder Botulinumtoxin i de områder der skal behandles. Det er 
forbundet med ganske let ubehag. Selve behandlingen varer få minutter, men du skal regne med at 
bruge ca. 30 minutter i alt. Du kan tage på arbejde eller fortsætte dine gøremål umiddelbart efter.  
Du må gerne have en ledsager med til din behandling.  
 
Behandlingen begynder at virke i løbet af 3-4 dage. Fuld effekt ses efter ca 10-14 dage og vil varer 
3-4 måneder. Hvornår du skal behandles igen er individuelt og afhænger af virkningens varighed hos 
den enkelte – gentagne behandlinger med ca. 12 ugers mellemrum kan forlænge virkningen. Det 
anbefales ikke af blive behandlet oftere end hver 3 måned.   
 
Efter behandlingen    
Når du er blevet behandlet, er det vigtigt at du undgår at røre, massere eller trykke på det 
behandlede område – dette er for at forhindre toxinet spredes til andre områder/muskler. Det 
frarådes ligeledes at bruge make-up de første 4 timer efter behandlingen. 
 
Der tilbydes ligeledes en kontroltid mellem 10-14 dage efter behandlingen.  
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Bivirkninger og komplikationer 
Det behandlede område kan blive let hævet, rødt og der kan komme blå mærker og kløe ved 
indstiksstederne. Øvrige bivirkninger er sjældne, men hos mindre end 1% kan der opleves; 
hovedpine, mundtørhed, tørre øjne, kløe og udslæt, lettere kvalme, influenza lignende symptomer, 
forbigående synsforstyrrelser. Ved behandling af rynker i panden og over øjenlåg kan der i få tilfælde 
ses midlertidig sænkning af øjenbryn eller øjenlåg. Det vil oftest aftage og helt forsvinde over få 
uger. I meget svære tilfælde kan der behandles med Lopidine øjendråber.  
Bliver man behandlet i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden blive 
påvirket/lammet og man kan få svært ved at fløjte, drikke med sugerør mm. Virkningen af 
Botulinumtoxin A vil naturligt aftage i løbet af 4-6 måneder, hvorfor disse bivirkninger vil forsvinde 
inden for denne periode 
 
Oplever du bivirkninger udover ovenstående, f.eks. besvær med at synke, tale, trække vejret, udtalt 
muskeltræthed. Hæver ansigtet, huden bliver rød eller der opstår kløende udslæt, så skal du 
OMGÅENDE kontakte klinikken på 60406065 – er vi ikke tilgængelige, kontakt da egen læge eller 
akutlægen.  
 
Hvem kan IKKE behandles  
Vi kan IKKE behandle dig hvis du er; 
 
gravid, ammende, har kendt allergi over for indholdsstoffer i opløsningen (botulinumtoxin, humant 
albumin, laktose, natrium succinate), lider af Myastenia Gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller ALS.  
Har du en infektion, f.eks. aktiv akne eller Herpes (forkølelsessår) beder vi dig oplyse os om det. 
Ligeledes hvis du tager blodfortyndende medicin, steroider, har en blødersygdom eller andet du 
mener kan have indflydelse på din behandling, så vil vi gerne vide det. 
 
Information og samtykke 
Du har ovenstående fået skriftelig information omkring behandlingen. Du skal derudover modtage 
mundtlig information af vores Læge og sygeplejerske – her må du gerne medbringe en bisidder. 
Efter din mundtlige information skal der gå mindst 48 timer hvor du har mulighed for at tænke over 
din behandling inden du giver dit endelige samtykke. Du må gerne bestille tid til din behandling 
umiddelbart efter din konsultation.  
 
Jeg bekræfter hermed, at jeg er blevet informeret om produktet, virkning, bivirkninger og evt. 
komplikationer ifm behandling med Botulinumtoxin A.  
Jeg har haft mulighed for, at stille spørgsmål og have en bisidder med. Jeg har fået uddybende 
information og har haft 48 timers betænkningstid inden min behandling.  
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie og giver hermed min tilladelse til 
at blive behandlet med Botulinumtoxin A.  
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