Plastikkirurgisk Speciallægeklinik
PATIENT INFORMATIONER
Vistabel (Botox)
Introduktion
Vistabel indeholder stoffet Botulinum toxin Type A, som er udviklet fra Clostridium Botulinum
bakterien. Præparatet har været anvendt i mere end 25 år til behandling af muskelspasmer
hos både voksne og børn, og igennem mange år til behandling af ansigtsrynker.
Indikationer
 Behandling af rynker i panden og ved øjenkrogen / smile rynker.
 Kan anvendes som yderligere behandling efter ansigtsløftning og hos patienter med
ansigts asymmetri.
 Kan også anvendes til reduktion af generende sved-produktion fra hår-bærende
områder i armhuler og på håndflader.
Forundersøgelsen
Medbring gerne en pårørende ved forundersøgelsen.
Under konsultationen vil du blive spurgt om det resultat du ønsker at opnå ved Botox.
Der oprettes din patientjournal, som vil indeholde informationer omkring dine helbredsforhold
og medicinallergier.
Hvis du er gravid eller ammer, må du ikke blive behandlet med Botox.
Billeder taget før og efter behandling er en integreret del af vores patientjournal for at
dokumentere udseende før og for at kontrollere resultatet ved fremtidig evaluering.
Samtykke
Samtykke til kosmetiske operationer kan først gives, når den lovpligtige betænkningstid er
gået, dvs. 2 dage for mindre indgreb og 7 dage for større indgreb.
Forberedelse til injektion
Området skal være rent og fri af infektion. Du bedes ikke bruge makeup eller læbestift, når du
møder til Botox injektion.
Injektion
Botox injiceres i meget fortyndede doser i underhudens muskler i panden og ved smile rynker,
hvor det midlertidigt ophæver muskel virkning og dermed resulterer løft af øjenbryn og i at
rynkerne glattes ud.
Mulige bivirkninger og risici
Bivirkninger til Botox kan være blå mærker pga. en lille blodudtrækning ved injektionsstedet. I
sjældne tilfælde kan Botox også give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler,
som forbigående svækket øvre øjenlågsfunktion i op til 1-2 uger.
Pleje efter operation
Efter behandlingen skal man undgå at berøre det behandlede område de næste par timer.
Forventet resultat
Virkningen på de behandlede muskler indtræder efter nogle døgn og forsvinder efter 3-6
måneder. Behandlingen kan gentages med måneders mellemrum, når de uønskede rynker
dukker frem igen.
Virkningen bliver noget længere ved de næstfølgende injektioner. Botox fjerner ikke selve
furerne i huden og fylder ikke noget ud.
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