
  

PATIENT INFORMATION 
 

BEHANDLING AF RYNKER MED BOTOX®/VISTABEL®  
 
Botox®/Vistabel®  indeholder botulinum type A toksin. Stoffet har været benyttet siden 1980'erne 
til bl.a. kosmetiske behandlinger. Botox® er velegnet til bl.a. at behandle bekymringsrynker i 
panden, vredesrynker mellem øjenbrynene, smilerynker omkring øjnene, brede kæber, gummy 
smile, bunny lines mm. 
 
Behandling med botulinum toksin er i dag den hyppigste ikke-kirurgiske kosmetiske behandling på 
verdensplan. Botox®/Vistabel® injiceres, og medikamentet forhindrer frigivelse af signalstoffer 
mellem nerve og muskel, hvilket afslapper sidstnævnte. De muskler, som giver rynker i huden 
f.eks. i panden eller omkring øjnene, bliver derved forhindret i at trække sig sammen, og huden 
glattes ud. Virkningen kommer gradvist indenfor de første dage efter behandling. Botox®/Vistabel® 
virker kun på såkaldte ”dynamiske rynker”, - dvs. rynker der fremkommer ved sammentrækninger 
af muskler.  
Fuld effekt kan påregnes efter 3-14 dage og holder mellem 2 til 8 måneder. Ca. 30% af patienterne 
har fortsat effekt 6 måneder efter en Botox®/Vistabel®-injektion. 
Hvis hudens overfladerelief er præget af kroniske eller meget dybe furer, vil man i de fleste tilfælde 
se ca. 50% rynkereduktion efter et par uger. Såfremt man bliver behandlet med Botox®/Vistabel® 
igen inden, at man får fuld bevægelighed af området tilbage, vil hudens dybere (kroniske) rynker 
have mulighed for at forsvinde.  
Følesansen i det/de behandlede område(r) forbliver uændret. 
Behandling med Botox®/Vistabel® behøver ikke at give et mimikløst ansigt, da det afhænger af, 
hvor og hvor meget, der injiceres. Botox®/Vistabel® er registrerede lægemidler.  
 
FORUNDERSØGELSE 
Ved forundersøgelsen, hvor du er velkommen til at have en bisidder med, vil du modtage generel 
information om behandlingen samt få besked om, hvorvidt behandlingen vil være egnet til dig. 
Husk at oplyse om medicinforbrug samt om evt. sygdomme ved forundersøgelsen. 
Man bør ikke injicere Botox®/Vistabel® i områder med infektion f.eks. ved aktiv akne eller herpes 
(forkølelsessår) i ansigtet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle forebyggende mod 
infektion.  
Brug af smertestillende som f.eks. Treo, Ibuprofen og Magnyl samt fiskeoliekapsler og visse 
naturpræparater nedsætter blodets evne til at størkne, og dermed er der øget risiko for hævelse 
og/eller blå mærker i forbindelse med behandlingen. Behandling er ikke afprøvet på gravide eller 
ammende og må derfor ikke gives. Du vil blive forundersøgt af en registreret (registreret til 
kosmetisk behandling med Botox®) speciallæge. Der vil blive taget ’før-billeder’ af dig. 
Lovgivningen foreskriver, at du skal have to dages betænkningstid efter forundersøgelsen og 
udleveringen af den skriftlige information, før du kan modtage behandling. Dette gælder også, hvis 
du tidligere har fået behandling et andet sted. 
 
FØR BEHANDLINGEN 
Der er ikke noget specielt, som du skal forberede før behandlingen, - men det foretrækkes, at du 
fremmøder uden make-up. Du vil modtage grundig information om behandlingen ved 
forundersøgelsen. 
 
BEHANDLINGEN 
Området, der skal behandles, desinficeres. Med en meget tynd kanyle injiceres Botox®/Vistabel® 
ind igennem huden til musklerne. Behandlingen er kortvarig og kun forbundet med let smerte og 
svien. Behandlingstiden vil afhænge af hvor stort et område, der skal behandles, men vil typisk 
variere fra 10 til 20 minutter.  
 



  

EFTER BEHANDLINGEN 
I op til 15-20 minutter efter behandlingen vil der være lidt hævelse og evt. rødme svt. 
behandlingsstederne. Disse må ikke masseres, og evt. hævelse/rødme svinder spontant. For at 
forhindre at Botox®/Vistabel® påvirker andre muskler i området, bør man undgå at berøre det 
behandlede område, dyrke sport eller lægge sig ned de første timer efter behandlingen. Enkelte 
kan opleve forbigående hovedpinegener efter behandling. I de fleste tilfælde kan man umiddelbart 
efter behandling kunne genoptage vanlig aktivitet.   
 
AFSLUTTENDE KONTROL 
Der kan tilbydes opfølgende kontrol efter en behandling, hvis der er behov. Evt. behov for 
supplerende behandling (touch-up) skal udføres indenfor 14 dage og evt. være nødvendigt første 
gang, at der ydes behandling. Der ydes ikke økonomisk refusion for given behandling. 
 
SYGEMELDING 
Du vil ikke have behov for sygemelding.  
 
RISIKO OG KOMPLIKATIONER 
Der kan forekomme følgende bivirkninger:  
 

• Hævelse eller blåt mærke ved indstiksstedet 
• Lettere kvalme 
• Midlertidig sænkning af bryn eller øjenlåg  
• Forbigående synsforstyrrelser eller øjentørhed 
• Kløe, udslet   
• Allergisk reaktion 
• Tyngde af øjenbryn 
• Hævelse/væskeansamling svt. øjenlåg 
• Mundtørhed 
• Hovedpine 
• Formindskelse af musklens størrelse 
• Forbigående lammelse af ansigtsmuskulaturen i det behandlede område kan forekomme 

 
            Disse bivirkninger er midlertidige og forsvinder igen. 
 
 
Ved tegn på komplikationer kan Klinikken/behandler kontaktes på nummer 31 10 11 45. 
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