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Patientinformation: Behandling af rynker
og furer med ikke-permanente fillers
Hvad er ikke-permanente fillers? Ikke-permanente fillers består af en gel af samme type
hyaluronsyre, som forekommer naturligt i kroppens bindevæv. De forskellige ikkepermanente fillers adskiller sig ved gelens konsistens(viskositet), og om der er andet end
hyaluronsyre blandet i (f.eks. lokalbedøvelse). De tykkeste geler anvendes til behandling
af kinder, de næsttykkeste til dybere furer og folder, f.eks. furen fra næsen til mundvigen.
De lidt tyndere er velegnet til rynker f.eks. ved munden og i panden. Endelig findes der
ikke-permanente fillers specielt til læberne.
Hvad gør behandlingen? Med alderen reduceres mængden af hyaluronsyre i huden og
huden bliver slappere. Når ikke-permanente fillers indsprøjtes i folder, udfyldes og glattes
disse, fordi gelen giver ny volumen i huden og gør den mere spændstig. Da der er en
løbende nedbrydning af hyaluronsyre i huden, vil effekten aftage efterhånden.
Hvordan foregår behandlingen? Den klare gel indsprøjtes i huden med en tynd nål.
Gelen indeholder lokalbedøvelse, hvilket tager det største ubehag forbundet med
behandling. Behandlingen varer få minutter.
Fortryder man behandlingen kan filleren fjernes ved indsprøjtning af et enzym, der
nedbryder den.
Kan der forekomme uønskede virkninger? Umiddelbart efter behandlingen vil huden
reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm. Denne reaktion
forsvinder over et par dage. Make-up må først anvendes 12 timer efter behandlingen.
Infektion ses sjældent, men ved tegn på dette kontaktes læge, da antibiotikabehandling
kan være nødvendig. Enkelte får et bumselignende udslæt i området og forkølelsessår
(herpes) kan reaktiveres. I meget sjældne tilfælde kan rødmen i huden vare i flere
måneder, eller der kan dannes vedvarende bindevævsknuder under og i selve huden. Der
kan forekomme ujævnheder i deponeringen af gelen og evt. en overkorrektion af rynken.
Dette svinder af sig selv, i takt med at filleren nedbrydes. Filler er en meget sikker
behandling med meget sjældne bivirkninger og senfølger. I sjældne tilfælde kan der opstå
infektion og i yderst sjældne tilfælde kan der opstå knudedannelse og aflukning af blodkar,
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som i yderste konsekvens kan føre til ødelagt hud og blindhed.
Akuttelefonen er altid åben: 40448815
Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Behandlingens effekt er afhængig af
indsprøjtningsteknikken, men oftest er der straks god effekt med hel eller delvis udglatning
af de behandlede rynker.
Hvor længe holder behandlingen og hvor ofte kan den gentages? Det er meget
individuelt, hvor lang tid behandlingen holder. Som regel holder resultatet fra 4-12
måneder.
Kombinationsbehandling med botulinum toxin kan give et mere holdbart resultat især i
området mellem øjenbrynene. Det er her en fordel at behandles med botulinum toxin først
og herefter filler.
To uger efter første behandling har filleren tilpasset sig i vævet, og så er det muligt at
genbehandle, hvis man ønsker det.
Information og samtykke
Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om
behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en
bisidder.
Efter den mundtlige information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man
giver sit samtykke til behandling.
Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal.
Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til
behandling og risici.
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