
Patientinformation och samtycke

Botulinumtoxin typ A 

(Botox / Vistabel / Azzalure / Dysport)

Vanliga behandlingsområden

Estetiska behandlingar
• Glabella, den så kallade ”argrynkan”
• Rynkor runt ögonen, eller kråksparkar
• Horisontella linjer och rynkor i pannan
• Nedsjunkna ögonbryn
• Gummy Smile (framträdande tandkött vid leende)
• Hals, platysma (senig hals som drar ned ansikte)
• Käkmuskler (behandling ger ett mer avsmalnat ansikte)
• Rökrynkor samt Lip Flip
• Haka (apelsinhud)
• Svettning armhålor (för ökad komfort)
• Storporig hud behandlas med Microbotox

Medicinska behandlingar
• Kronisk migrän (recept endast om diagnoskriterierna uppfylls)
• Hyperhidros, överdriven svettning armhålor (recept endast om diagnoskriterierna uppfylls)
• Bruxism, tandpressning/tandgnissling
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Behandlingsförlopp och resultat
• Botulinumtoxin typ A injiceras med små tunna nålar.
• Effekten är muskelavslappnande/rynkreducerande.
• Det tar cirka 2-6 dagar innan behandlingen börjar verka och 1-2 veckor innan man uppnår 

full effekt. 

När kan du upprepa din behandling
Effekten varar normalt ca 3-4 månader. I vissa fall kan effekten gå ut efter 2 månader. Undantag, 
Lip Flip-behandling som håller ca 4-8 veckor. 

Effektens varaktighet beror bland annat på hur många enheter man använder i det behandlade 
området, injektionsteknik, hur stark muskulaturen är, livsstilsfaktorer samt individens egna 
genetiska svar på medlet.

Substanser och läkemedel som används
Botulinumtoxin typ A finns från flera tillverkare, se FASS för detaljerad information.

• Botox  
• Vistabel  
• Dysport  
• Azzalure  
• Bocouture  

Möjliga komplikationer och biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Botulinumtoxin typ A orsaka biverkningar

• Vanliga biverkningar: (1 av 10 individer) är rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, 
stickningar, smärta, obehag, sveda eller blåmärke på injektionsstället samt huvudvärk.

• Mindre vanliga biverkningar: (mindre än 1 av 10 individer) är trötta ögon eller dimsyn, 
nedhängande övre ögonlock, tyngdkänsla övre ögonbrynen första månaden efter 
pannbehanding, svullna ögonlock, rinnande ögon, torra ögon, ryckningar i musklerna runt 
ögat

• Ovanliga biverkningar: (1 av 100 individer) synrubbning, dimsyn eller dubbelseende, yrsel, 
klåda, utslag, allergiska reaktioner, störning av ögonrörelserna, övergående 
ansiktsförlamning

• Mycket ovanliga biverkningar:  I mycket sällsynta fall har biverkningar i andra muskler än de
område som injicerats rapporterats. Dessa omfattar muskelsvaghet såsom 
sväljningssvårigheter, andningsbesvär. Om detta händer kontakta läkare omedelbart.
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https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080626000015
https://www.fass.se/LIF/product?docType=30&specId&userType=0&nplId=20100219000045
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080119000010
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20100316000092
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20031031000015


Kontraindikationer / försiktighet
• Om du är gravid eller ammar
• Om du är överkänslig mot den aktiva substansen Botulinumtoxin typ A
• Om du har en infektion på det planerade injektionsstället
• Om du lider av följande neurologiska sjukdomar: Myastenia Gravis, Eaton-Lamberts 

syndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Eftervård
• 24 timmar efter din behandling är det viktigt att undvika hård träning, bastubad, intag av 

alkohol.
• Var försiktig med att tycka på eller massera det behandlade området.
• Undvik makeup 12 timmar efter behandling. Det går bra att försiktigt rengöra ansiktet och 

använda en ansiktskräm samma kväll.

Andra behandlingsmetoder
För behandling av dynamiska rynkor finns inga andra alternativ.

Kostnad för din behandling
Se prislista på adelestetik.se

Kontakt vid komplikationer
Skulle det uppstå en akut komplikation kan du alltid nå oss dygnet runt per SMS, 0708-102010. 
Det går inte att ringa till detta nummer. 

Vid icke-akuta tillstånd: Du får snabbast svar via e-post till info@adelestetik.se Telefon till kliniken 
010-1884700 (dagtid vardagar), vi svarar i mån av möjlighet.

Samtycke
Följande medgivande kan signeras i förväg i journalsystemet eller på plats inför behandlingen.

Min signatur bekräftar att jag har läst och förstått patientinformationen. Adel Estetik har gett mig en 
tydlig genomgång (muntligt och skriftligt) och jag har fått svar på mina frågor. Jag är också 
införstådd med omfattningen av de risker och eventuella biverkningar som behandlingen kan 
medföra. Vid tecken på avvikande symtom eller infektion kontaktar jag min behandlare omedelbart.

Adel Estetiks ansvar
Adel Estetik har patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om det skulle uppstå en 
skada i samband med undersökning eller behandling på kliniken.
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mailto:info@adelestetik.se
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Adel Estetik är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig 
tillsynsmyndighet.
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