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Er der nogle som ikke kan behandles?
Huden bør være hel og intakt. Det frarådes at behandle områder, 
hvis der er betændelse i huden f.eks. aktiv acne (bumser) eller herpes 
(forkølelsessår). I disse tilfælde bør man afvente, at infektionen for-
svinder enten spontant eller ved behandling. Gravide og ammende be-
handles ikke. 

Eventuelle bivirkninger
Der kan forekomme blå mærker, hævelse og rødme ved injektionssted-
erne. I sjældne tilfælde kan der forekomme et bumselignende udslæt, 
der svinder indenfor kort tid - ca. 2 uger.  Har du tilbagevendende her-
pes udbrud (forkølelsessår) skal du være opmærksom på, at en læbe-
behandling kan fremprovokere et udbrud. I meget sjældne tilfælde kan 
der opstå en rødme i huden, som kan vare i flere måneder eller dannelse 
af langvarige granulomer (bindevævsknuder under eller i selve huden). 
Yderst sjældent efterlades blivende forandringer, der er vanskelige at be-
handle. Du får et direkte telefonnummer til hudlægen, og du er altid 
velkommen til at kontakte os hvis der er noget du er i tvivl om eller 
bekymret over. 

Forskellen på de forskellige ikke-permanente filler produkter
Der findes en række forskellige ”mærker” og hver producent har en 
større produktserie, hvor de enkelte produkter først og fremmest ad-
skiller sig på gelpartiklernes størrelse. Din hudlæge vælger i samråd 
med dig det produkt, der passer bedst til situationen, og det afhænger 
først og fremmest af, hvor furerne sidder og hvor dybe de er.

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have 
mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille 
spørgsmål. Man har mulighed for at medbringe en bisidder, så tag en-
delig en ven eller veninde med til forundersøgelsen. Efter den mundtlige 
information skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giv-
er sit samtykke til behandlingen.
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(Belotero®, Restylane®, Juvéderm®, Filorga®)

er bionedbrydelige, geléagtige stoffer bestående af hyaluronsyre. 
For eksempel består Restylane® af 98 % vand og 2 % hyaluronsyre. 
Hyaluronsyre er et sukkerstof, der i forvejen findes naturligt i vores 
bindevæv. Hyaluronsyre har en stor evne til at binde væske i huden og 
dermed give fylde og spændstighed. Med alderen reduceres mængden af 
naturligt forekommende hyaluronsyre, og det medfører en mere slap og 
tynd hud. Når Restylane® injiceres i folder og furer, udfyldes og glattes 
disse, og huden bliver mere spændstig. Der er en naturlig omsætning 
af hyaluronsyre i huden, og derfor aftager effekten gradvis med tiden. 
Første behandling holder ca. 5 – 6 mdr. De efterfølgende behandlinger 
holder op til 1 år. Læbehandling dog ofte lidt kortere. Der er tale om 
yderst sikre produkter. Med hyaluronsyre fillere er der udført over 20 
millioner behandlinger. 

Hvor kan ikke-permanente fillers anvendes?
•  til furen mellem næse og mundvige
•  til læbekant og/eller læbeforstørrelse
•  til rygerynker ved munden
•  til vredesfure mellem øjenbrynene evt. i kombination 

med botulinum toksin (Botox®, Azzalure®).
•  Restylane Vital® er et specielt tyndtflydende produkt, 

der kan anvendes i et større hudområde i ansigtet til 
at give huden større spændstighed (skin rejuvenation).

Semi-permanent filler (Radiesse®)
Radiesse består i stedet for hyaluronsyre af nogle bittesmå mineral-
krystaller på ca. 25 mikrometer opbygget af det samme materiale, som 
indgår i tænder og knogle. Organismen opfatter det derfor ikke som 
fremmed, så det tåles fremragende i vævet og fremmedlegemereak-
tioner forekommer ikke. Materialet nedbrydes langsomt i løbet af 12-

18 måneder og derfor er det blevet registreret som semi-permanent.  
Anvendt rigtigt er det overordentlig sikkert, og det giver et fremra-
gende volumenløft – f.eks. af kinderne. Virkningen holder længe, og 
det er i virkeligheden meget alsidigt, og kan også bruges til Skin-Re-
juvenation af håndryggene.

Før behandlingen
Brug af visse hovedpinepiller som fx Treo®, Kodimagnyl® og 
Ibuprofen® samt visse naturpræparater nedsætter blodets størkning-
sevne, og dermed kan man risikere øget hævelse i forbindelse med 
behandlingen. Huden skal være ren og uden make-up i det område, 
der skal behandles. Husk, at oplyse behandleren, hvis du er allergisk
(f. eks overfor lokalbedøvelse).
 
Behandlingen
Huden desinficeres. Under behandlingen bliver den krystalklare 
gelé injiceret i huden i ganske små mængder med en helt tynd nål. 
Huden kan før behandlingen eventuelt lokalbedøves med en creme 
(EMLA®). Det er også muligt, at bedøve området omkring munden 
med en lokalbedøvelse (som hos tandlægen). Selve behandlingen 
varer ca. 20-30 minutter.

Efter behandlingen
Umiddelbart efter behandlingen vil huden reagere ved at være let 
hævet, rød og øm. Denne reaktion forsvinder typisk i løbet af én til to 
dage. Læberne hæver forholdsvis meget, så det kan være en god idé 
at vælge behandling af læberne udført dagen før en fridag. Hvis der 
er opstået lidt ujævnhed i deponeringen af filleren med knudedan-
nelse kan dette glattes ud ved at massere området indenfor det første 
døgn. Ellers undlades berøring de første 4 timer, og herefter kan om-
rådet vaskes forsigtigt og der kan anvendes en let make-up. Undgå, 
at udsætte det behandlede område for solarium og solbadning eller 
ekstrem kulde i en uges tid efter behandlingen.


