Behandling med botolinumtoksin
af Type A (BOTOX®, VISTABEL®)
Patientvejledning

PrivatHospitalet
Danmark
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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, 10 ambulatorier og en række sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og
veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle
former for billeddiagnosticering kan foretages på stedet, og vi har derudover det
nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du
forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.
Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.
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Behandling med botulinumtoksin
Personer med kosmetiske gener som følge af uønsket rynkedannelse i ansigtet eller
ubalance i ansigtsmuskulaturen, kan i visse tilfælde hjælpes med indsprøjtninger af
botulinumtoksin (Botox ®, Vistabel ®).
Alle patienter ses indledningsvist af autoriseret læge.
Betingelser for gennemførelse:
•
Patienten er over 18 år gammel
•
Har fået skriftlig information (om operation, sædvanligt forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer samt mulighed for at medbringe bisidder) efterfulgt af
fyldestgørende mundtlig information
•
Har haft mindst en uges betænkningstid
•
Giver samtykke til den aktuelle behandlingsplan
•
Ikke har frabedt sig information om behandlingen

Før operationen
Du vil inden en kosmetisk behandling både have fået udleveret relevant skriftligt information og haft en samtale med plastikkirurgen om din behandling, det forventede
forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer. Du vil på baggrund af den skriftlige information have fået forklaret, hvad grundlaget for at få foretaget operationen er, hvilket
resultat du kan forvente at opnå og hvor længe resultatet kan forventes at holde. Det er
erfaringsmæssigt en god idé, at have en ledsager/bisidder med til konsultationerne.
Ved den første konsultation vil plastikkirurgen undersøge om en botulinumtoksin-behandling kan afhjælpe dit problem og om behandlingen eventuelt skal være opdelt i
flere stadier.
Du vil blive fotograferet (før billede). Du vil blive mundtligt informeret om operationen,
sædvanligt forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer, og opfølgende kontrol. Den
mundtlige information om indlæggelse og operation vil blive fulgt af en skriftlig vejledning, således at der er god tid til at overveje om behandlingsplanen kan accepteres med
en betænkningstid på mindst 48 timer.
Udover en generel vejledning om behandlingen, vil du blive orienteret om mulige bivirkninger og komplikationer ved en botulinumtoksin-behandling.
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Er du i tvivl?
Alle kosmetiske behandlinger forudsætter at behandlingsplanen er accepteret (betænkningstid
mindst 48 timer).
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Behandling
Selve behandlingen foregår ambulant.
Indsprøjtningen gives som regel gennem huden med deponering af en passende mængde botulinumtoksin i den berørte muskulatur.
Du vil have fået udleveret den patientinformation som fabrikanten har udfærdiget og
PrivatHospitalet Danmark vil sikre sig, at du har kontaktinformationer såfremt der mod
forventning skulle tilstøde komplikationer.

Efter behandling
Resultatet af behandlingen vil være, at rynkedannelsen/ubalancen i muskelaktiviteten bliver mere kosmetisk acceptabelt for klienten. Resultatet forventes ikke at være
holdbart udover nogle måneder, men erfaringen viser at effekten af behandlingen kan
opretholdes med efterhånden lavere doser eller længere behandlingsintervaller.
En botulinumtoksin-behandling er som enhver anden behandling forbundet med risiko
for komplikationer.
I tilslutning til indsprøjtningen vil der ofte komme reaktion i vævene, som vil give
hævelse og måske let ømhed i det behandlede område og nære omgivelser. Effekten af
botulinumtoksin viser sig ikke med det samme og der kan godt går timer eller dage før
resultatet har trådt helt i kraft. Effekten holder i nogle måneder og behandlingen kan da
gentages.
Udover de nævnte bivirkninger, kan der opstå uhensigtsmæssig påvirkning/lammelser i
nabomuskulatur og eventuelt andre fjernere muskelgrupper. Der kan også opstå længerevarende infektionstilstande. Sådanne komplikationer er meget sjældne.
Som led i afdelingens kvalitetskontrol tilbydes klienterne ambulant kontrol to uger efter
indgrebet med klinisk fotografering (efterbillede).
Er du i tvivl med hensyn til forløbet efter indgrebet eller har du spørgsmål, kan du
kontakte PrivatHospitalet Danmark eller din egen læge.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger

•
•
•
•

(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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