
Kosmetisk behandling med VISTABEL botox 
 
Vi bruger botox af høj kvalitet. Botox købes som et pulver og opløses i saltvand, og det er denne 
blanding man indsprøjterunder huden.  
 
Botox afslapper gradvist de muskler hvori botox injiceres. Ofte ses nogen effekt efter 2-3 dage, 
men der er fuld effekt efter 10 dage. Effekten holder i 3 mdr., men der er individuel variation.  
 
Effekten aftager langsomt, således at du efter et par måneder, måske kan ane lidt 
muskelaktivitet i området igen.  
 
Hvis du gerne vil vedligeholde dit resultat, kan du bestemme dig for endnu en behandling, ca. 
10-12 uger efter. 
 
Hvis udgangspunktet var 'dybere' rynker, kan det endelige resultat måske først ses efter 6-12 
mdr. Snak med lægen om det. 
 
Husk at vi ikke sigter efter at få dit ansigt gjort helt udtryksløst (manglende mimik), men at fjerne 
de rynker du gerne ser fjernet. Andre mennesker forventer at kunne 'læse' en del af dine 
umiddelbare følelser i dit ansigt, men kan de ikke det, forvirrer du dem måske mere, end du gør 
dem glade og imponerede.  
 
Forundersøgelse skal foregå mindst 48 timer inden du evt. skal behandles, det gælder både 
botox og filler. Det skyldes, at det ved lov er bestemt, at du skal have 2 døgns fortrydelsesret. 
Vær opmærksom på, at du er velkommen til at have en person med dig til både forundersøgelse 
og behandling.  
 
Hvis man har tendens til at få forkølelsessår især i lige i den periode, hvor man ønsker botox 
behandling nær læberne, kan man forebygge et udbrud med tabletter mod herpes.  
 
Du må IKKE være GRAVID eller AMME når du får behandling, fordi man ikke kender en evt. 
botox virkning på fostret/det nyfødte barn. 
 
Der er potentielle bivikninger eller komplikationsrisiko ved behandling med botox. Det kan være 
fx. hovedpine, en sviende eller smertende fornemmelse ved indstikket, hængende øjenlåg, eller 
øgede poser under øjnene. Enkelte (sjældent) kan udvikle modstand mod botoxeffekten. 
 
Det er helt almindeligt, at botoxeffekten enten kan være lidt for kraftig eller for mild, tal om dette 
med din behandler. Heldigvis er allergiske reaktioner meget sjældne, men de kan være alvorlige. 
Lægen fortæller dig mere om dette. 
 
Tal med lægen om hvilke bivirkninger/komplikationer som netop du er i særlig risiko for at få - de 
afhænger af hvilket behandlingsområde du har valgt, og til en vis grad, af om du har sygdom 
eller tager medicin, så oplys lægen om dette. 
 
Se også www.shahjorgensen.dk for mere information. 
 
 
 
 



Du bør iagttage følgende: 
 
Før behandlingen 
 
- Undgå Acetylsalicylsyre (Aspirin, Magnyl, Hjertemagmyl, Treo o.lign.), E- vitamin, ginkgo 
biloba, hvidløgskapsler, fiskeolie og ginseng i 2 uger. - Undgå ibuprofen (Ibuprofen, Ipren, 
Ibumax, Brufen o.lign.) og alkohol i 2 dage. 
 
- Hvis muligt, kom til behandlingen med renvasket ansigtshud UDEN make-up. 
 
Efter behandlingen 
 
- Undgå at massere de behandlede områder på selve dagen for behandligen. 
 
- Undgå at ligge ned de første 2 timer efter behandlingen. 
 
- Undgå varme på de behandlede områder på selve dagen for behandlingen. 
 
- Undgå aktiviteter som giver ansigtsrødme på selve dagen for behandlingen, fx. alkohol 
indtagelse, sauna og jacuzzi, træning (løb, fitness o.a. fysisk udfoldelse) og solbadning. 
 
- Anvend gerne et køligt kompres eller indpakket is på de behandlede områder i 15 minutter, 
hver de første få timer, såfremt der er kløe, hævelse eller blåt mærke. Sidstnævnte kan 
behandles i nogle dage og forsvinder typisk efter 7-10 dage. De små blege eller rødlige 
hævelser, man kan have lige efter behandlingen, forsvinder efter 30 minutter. 
 
- Botox effekten indsætter hos mange ca. 2-3 dage efter behandlingen blev givet. Vær dog 
opmærksom på, at der er store individuelle forskelle, men at maksimal effekt er nået efter 2 
uger. Effekten holder gennemsnitligt 2.5 til 4 måneder. 
 
- Hvis du efter 2 uger føler, at behandlingen ikke er helt tilfredsstillende, bedes du kontakte 
klinikken. 
 

• Hvis der efter behandlingen opstår uforståelige eller meget ubehagelige effekter, så skal 
du ringe til os på 3179 0000 som er vores nødtelefon (SMS).  

• Ved forundersøgelsen får du oplysninger om risiko ved præcis den behandling/de 
behandlinger (områder) du ønsker. 

 
Denne patientvejledning er udfærdiget 26.8.2016 af Claus Shah-Jørgensen, speciallæge. Den er 
revideret 02.10.2018 og det sker igen inden oktober 2020. 
 
 

 

 

 

 

 



Behandling af ansigtet med JUVEDERM fillere  

Vi bruger kun kvalitets-fillere og hos os betyder det JUVEDERM fra Allergan. Alle fillerne er ikke-
permanente, dvs. kroppen nedbryder dem. Holdbarheden er mellem 9 mdr. og helt op til 2 år 
(varierer efter person og behandlingsområde).  

Fillerne er tilsat Lidocain som er et stærkt lokalbedøvende lægemiddel. Det er effektivt og hurtigt 
virkende, hvorfor de fleste behandlinger er smertefri.  

Vi tilbyder altid lokalbedøvelse med bedøvende creme. De fleste vælger behandling uden denne 
ekstra bedøvelse, men den er tilgængelig. Tal med lægen om det til forundersøgelsen. 

Det er vigtigt, at du sammen med lægen, laver en såkaldt forventningsafstemning. Det betyder, 
at du skal være tydelig når du fortæller lægen hvad du ønsker og hvordan du gerne vil se ud. Så 
skriver vi op i din journal om det er realistisk. 

Du skal være opmærksom på, at selv efter snak og aftaler, så kan resultatet afvige. Det skyldes 
de små forskelle i anatomisk opbygning af ansigtet der findes mellem mennesker. Henvend dig 
til behandlingsstedet, hvis du oplever noget uventet. 

Lige efter behandlingen hæver området op fordi filleren tiltrækker vand. Hævelsen varer et par 
dage og aftager langsomt. Du kan medvirke til at hævelsen ikke blir' så stor ved at holde noget 
køligt på området. Det gælder især for læbebehandlinger. 

Det er lovpligtigt at få en forundersøgelse mindst 48 timer før en valgt behandling. Såfremt du 
har fået behandling hos os tidligere, er en ny forundersøgelse ikke altid nødvendig. Du har lov til 
at medbringe en person du har tillid til, en ven, veninde eller et familiemedlem, ja hvem som 
helst, til både forundersøgelse og behandling. 

Du må IKKE være GRAVID eller AMME når du får behandling med filler. Man kender ikke en 
evt. effekt på fostret/barnet.  

Der kan opstå bl.a. følgende bivirkninger eller komplikationer ved filler-behandling:  

Blå mærker i indstiksområdet er ret almindeligt. Filleren kan i nogle tilfælde danne små knuder i 
huden eller den kan 'vandre' til et andet sted end hvor den er lagt. Disse komplikationer er 
heldigvis sjældne. Endnu mere sjældent kan der komme pigmentering af huden, eller, yderst 
sjældent, kan der forekomme en alvorlig allergisk reaktion. Den mest alvorlige komplikation er 
blodprop. En sådan kan få varige konsekvenser for fx. huden og synet (blindhed på et øje). 
Blodprop er rapporteret som ca. 1-2 tilfælde pr. 1 million behandlinger. 

Tal med lægen om hvilke bivirkninger/komplikationer som netop du er i særlig risiko for at få - de 
afhænger af hvilket behandlingsområde du har valgt, og til en vis grad, af om du har sygdom 
eller tager medicin, så oplys lægen om dette. 
 
Se også www.shahjorgensen.dk for mere information. 
 

 

 

 

 



Du skal iagttage følgende:  

Før behandlingen  

- Undgå Acetylsalicylsyre (Aspirin, Magnyl, Hjertemagmyl, Treo o.lign.), E- vitamin, ginkgo 
biloba, hvidløgskapsler, fiskeolie og ginseng i 2 uger. - Undgå ibuprofen (Ibuprofen, Ipren, 
Ibumax, Brufen o.lign.) og alkohol i 2 dage. 
 
- Hvis muligt, kom til behandlingen med renvasket ansigtshud UDEN make-up. 
 

Efter behandlingen  

  -  Det er almindeligt, at huden er lidt rød og hævet de første par dage efter 
behandling med filler. Hvis det varer mere end 3 dage, bedes du kontakte os. Læber 
kan godt hæve op i et par dage, men hævelsen aftager igen.  

  -  Undgå at massere de behandlede områder på selve dagen for behandligen.  

  -  Undgå at ligge ned de første 4 timer efter behandlingen.  

  -  Undgå varme på de behandlede områder til hævelse eller blå mærker er 
forsvundet. Du må gerne vaske dig på de behandlede områder og brusebad er i orden.  

  -  Undgå aktiviteter som giver ansigtsrødme på selve dagen for behandlingen, 
fx. alkohol indtagelse, sauna og jacuzzi, træning (løb, fitness o.a. fysisk udfoldelse) og 
solbadning.  

  -  Anvend gerne et køligt kompres eller indpakket is på de behandlede områder 
i 15 minutter, hver de første få timer, såfremt der er kløe, hævelse eller blåt mærke. 
Sidstnævnte kan behandles i nogle dage og forsvinder typisk efter 7-10 dage.  

  -  Den første og anden dag er der en smule hævelse i de behandlede områder 
som  
skyldes væske udtrædning og evt. lidt blod. Den forsvinder så du hurtigt kan se det 
isolerede resultat.  

Hvis du efter 2 uger føler, at behandlingen ikke er helt tilfredsstillende, bedes du kontakte 
klinikken. 

Hvis der efter behandlingen opstår uforståelige eller meget ubehagelige effekter, så skal du 
ringe til os på 3179 0000 som er vores nødtelefon (SMS).  

Ved forundersøgelsen får du oplysninger om risiko ved præcis den behandling/de behandlinger 
(områder) du ønsker 

Mere information: www.shahjorgensen.dk 

 
Denne patientvejledning er udfærdiget 26.8.2016 af Claus Shah-Jørgensen, speciallæge. Den er 
revideret 02.10.2018 og det sker igen inden oktober 2020. 
 


