Patientinformation och samtycke
Hyaluronidase / Hyalase
Vad är Hyaluronidase / Hyalase
Hyaluronidase är ett licensierat läkemedel som används för att avlägsna oönskad hyaluronsyra
(HA) filler.

När används Hyaluronidase
•

Tyndalleffekt (missfärgning under ögonen pga för ytligt placerad filler)

•

Oönskat estetisk resultat

•

Allergi eller immunologisk reaktion

•

Infekterad HA filler

•

Kärlocklusion

•

Sena knölbildningar som uppkommer flera månader efter behandlingen

Behandlingsförlopp och resultat
•

Injiceras med vass eller trubbig nål (cannula).

•

Läkemedlet blandas med Lidokain (bedövning) för att undvika smärta.

•

Hyaluronidase har omedelbar effekt inom några minuter med störst effekt upp till 48 timmar.

•

Nedbrytningsprocessen av hyaluronsyran pågår ett tag efter din behandling, därför ska ny
fillerbehandling i området undvikas de första två veckorna.

•

I vissa fall krävs fler behandlingar, detta beroende av vilken dos hyalase använts, typ av
filler du fått, filler mängd, behandlingsområde samt om den injicerats i flera nivåer.

•

I mycket sällsynta fall kan behandling med Hyalase resultera i anafylaxi (en allvarlig
allergisk reaktion som i sig är livshotande och kräver omedelbar läkarvård). Därför
genomför vi alltid ett pricktest innan din hyalasebehandling. När testet är godkänt (efter 20
minuter) kan behandling utföras.

•

Patienten måste stanna på kliniken 30 minuter efter behandling för observation för att
kunna säkerställa och utesluta komplikationer.
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När kan behandlingen upprepas
Efter 2 veckor kan det vara bra att komma på ett återbesök för att bedöma om fler behandlingar
med Hyalase är nödvändigt.

Substanser och läkemedel som används
Vi använder märket Hyalase Dessau 150 enheter och Hyaluronidase 1500 enheter som består av
hyaluronidase, ett enzym som bryter ner hyaluronsyra.

Möjliga komplikationer och biverkningar
•

Lokal svullnad, blåmärken, rodnad, värmekänsla, klåda och lätt ömhet efter behandlingen
som försvinner efter några dagar.

•

Ojämnheter kan uppstå om det kvarstår filler i behandlingsområdet.

•

I mycket sällsynta fall kan behandling med Hyalase resultera i anafylaxi (en allvarlig
allergisk reaktion som i sig är livshotande och kräver omedelbar läkarvård). Därför
genomför vi alltid ett pricktest (ca 10-20 enheter) innan din planerade behandling. När
testet är godkänt (efter ca 20 minuter) kan behandling utföras.

Kontraindikationer / försiktighet
•

Om du är gravid eller ammar

Eftervård
•

Undvik all form fysiskt ansträngande träning de första 24 timmarna efter en Hyalase
injektion.

•

Du måste stanna på kliniken för observation 30 minuter efter behandlingen.

Alternativa behandlingsmetoder
Det finns inget annat preparat som kan ta bort hyaluronsyra filler.

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.
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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.
Adel Estetik är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig
tillsynsmyndighet.
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