Information og skriftligt samtykke
Informeret samtykke til kosmetisk behandling med filler (Belotero®)
Du har fået skriftlig og derefter mundtlig information omkring den/de aftalte behandling(er). Du kan tidligst give
samtykke til behandlingen efter udløb af en betænkningstid på mindst 48 timer (2 dage).
Jeg som klient, erkender at jeg har modtaget udførlig information, om behandlingen.
Dette indebærer; hvordan behandlingen udføres, hvad der kan behandles på (indikation), og hvem der må og ikke
må behandles. Jeg har modtaget fyldestgørende information, om de forventede resultater, mulige bivirkninger (risici),
og efterbehandling.
Jeg accepterer, at før/efter billeder bliver brugt til at dokumentere behandlingen, og at disse bliver opbevaret fortroligt
og sikkert, sammen med min behandlingsjournal.
Mine før/efter billeder kan blive brugt på klinikkens hjemmeside/sociale medier, såfremt jeg giver mit separate
samtykke hertil.
Jeg er indforstået med, at behandlingen sker på eget ansvar. Jeg vil følge den behandlende registrerede
sundhedspersons råd og anvisninger. Jeg agter, at følge de af sundhedspersonen nævnte forholdsregler.
Min behandler har givet mig tilfredsstillende svar på alle mine spørgsmål og jeg har haft mulighed for at medbringe
en bisidder til forsamtalen (konsultationen) ved modtagelsen af den mundtlige information.
Jeg har afgivet korrekte oplysninger, om min identitet (navn, fødselsdato/CPR-nr), helbred, evt. medicinering og
punkter om kontraindikationer, dvs forhold som betyder at vi ikke kan foretage behandlingen)
Jeg accepterer nu, at lade mig behandle af den behandlende sundhedsperson.

N’finity Beauty, den,

____________________________

CPR-nr.:

____________________________

___________________________________________________________________________________
Navn (Blokbogstaver)
Underskrift
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Kosmetisk behandling med filler (Belotero®)
Hvad er Belotero?
Ikke-permanent filler består af en gel af samme type hyaluronsyre, der forekommer naturligt i kroppens bindevæv.
De forskellige ikke-permanente fillers adskiller sig ved gelens viskositet, og om der er andet end hyaluronsyre
blandet i (f.eks. lokalbedøvelse). De tykkeste geler anvendes til behandling af kinder, de næst tykkelse 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.
Behandlingen
Fillers indsprøjtes med en tynd nål, direkte under huden, indtil du får det ønskede resultat. Når produktet indsprøjtes,
kan det prikke og spænde lidt, dette er dog kortvarigt. Der er bedøvelsesmiddel i selve gelen, og der er mulighed for
lokal bedøvelse inden filleren sprøjtes ind i huden.
Forventede resultat
Injektionsbehandling med fillers, anvendes for at tilføre volumen, ændre ansigtets konturer og udglatte rynker blandt
andet. Resultatet giver et fyldigere, glattere og ungdommeligt udseende. Fillers giver umiddelbart resultat, samtidig
med at behandlingen indebærer lav risiko og meget begrænset rekonvalescens.
Virkningsvarigheden er meget forskellig, afhængig af patienten og området, hvori det placeres. Den typiske
virkningsvarighed strækker sig fra 6-24 måneder, men både kortere og længere virkningsvarighed kan forekomme.
Bemærk at den første behandling altid holder kortere tid end de følgende behandlinger.
Efter behandlingen
Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere på indsprøjtningen ved at være let til moderat hævet, rød og øm.
Dette forsvinder over et par dage. Du skal undgå berøring af det behandlede område i 4-6 timer efter behandlingen.
Efter injektionen kan du vende tilbage til dagligdagen på almindelig vis, dog uden hård fysisk aktivitet.
Efter en fillerbehandling er det normalt at være hævet og det er derfor vigtigt at tænke på, at resultatet umiddelbart
efter behandlingen ikke skal se ud som det endelige resultat. Symptomerne forsvinder efter 2-5 dage.
Undgå ekstrem varme eller kulde, laserbehandlinger, kemiske peelinger, microneedling-behandling etc. i ansigtet i 2
uger efter behandlingen. En meget let makeup er tilladt.
Bivirkninger
Behandling med fillers er normalt forbundet med meget få bivirkninger, men som ved en enhver anden
injektionsbehandling, kan der være lokal smerte, ømhed, let rødme, hævelse og/eller blå mærker de første par dage.
Infektion ses sjældent, men ved tegn på dette kontaktes læge, da antibiotikabehandling kan være nødvendig.
Enkelte får et bumselignende udslæt i området og forkølelsessår kan reaktiveres (herpes), husk at oplyse hvis du har
oplevet herpes (forkølelsessår) i ansigt.
I meget sjældne tilfælde kan rødmen i huden vare i flere måneder eller der kan dannes langvarige bindevævsknuder
under og i selve huden. Kontakt i så fald os så vi kan give den optimale behandling af dette. Der kan forekomme
ujævnheder i deponeringen af gelen og evt. en overkorrektion af rynken. Dette svinder spontant i takt med at filleren
nedbrydes. Blivende forandringer er yderst sjældne. Fortryder man behandlingen, kan filler fjernes ved indsprøjtning
af et enzym, der nedbryder den.
En meget sjælden gang (rapport fra udlandet) er det forekommet at små pulsårer (arterier) i huden er blevet blokeret
ved injektion af filler. Dette kan i værste fald medføre skader i hud eller øjne. Risiko for denne sjældne bivirkning
foreligger primært ved injektion af filler i næse, mellem øjenbryn, i tindinger og tæt ved næsefløje, og ved injektion af
meget filler i samme indstikssted.

