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Behandling af ansigtsrynker 
ved hjælp af fillers



FØR BEHANDLINGEN

Før behandlingen skal du vurderes ved en sy-

geplejerske med autorisation til fillerbehandling 
eller ansvarshavende speciallæge i plastikkirur-

gi Benedikte Thuesen. Du bliver her informeret 

om, hvordan selve behandlingen foregår, og du 

får udleveret skriftlig information om behandlin-

gen. Der tages desuden foto af det område, der 

skal behandles. Du har ret til en bisidder under 

konsultationen.

Behandlingen må ifølge Sundhedsstyrelsen 

først foretages to dage efter konsultationen. 

FORHOLDSREGLER

Du ikke må være gravid eller amme, når du be-

handles.

Ugen før behandlingen skal du undgå at indtage 

Magnyl, Treo, Brufen, fiskeolie eller andre stof-
fer, der kan nedsætte blodets størkningsevne. 

Dette for at forhindre blålig misfarvning omkring 

indstiksstedet. Kontakt Capio, hvis du er i tvivl.

BEDØVELSE

Fillers lægges oftest ind i huden uden nogen

form for bedøvelse, da der er tilsat det lokal-

bedøvende middel Lidocain til filleren. I enkelte 
tilfælde kan der lægges lokalbedøvende creme.

Før behandling omkring munden kan man læg-

ge en lokalbedøvende blokade creme.

NB! Såfremt du ikke kan tåle Lidocain, er det vig-

tig, at du giver os besked inden behandlingen.

BEHANDLINGEN
Behandlingen foretages ved en specialuddan-

net sygeplejerske. Filleren lægges ind i små 

mængder med en meget tynd nål.

EFTER BEHANDLINGEN
Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter 

behandlingen.

Efter gelen er sprøjtet ind, binder den vand og 

forbliver som regel i huden i op til ½-1½ år.

Da fillere er biologisk nedbrydelige, skal behan-

dlingen gentages. Varigheden af den enkelte 

filler er meget individuel afhængig af produktets 
viskositet. Der er mange faktorer, der spiller ind, 

såsom alder, hudtype, livsstil, muskelaktivitet og 

personlig hudstruktur.

De fleste patienter vælger en opfølgende be-

handling 6 til 12 måneder efter den første be-

handling. Behandlingen kan gentages lige så 

ofte, du ønsker.

Filler med tynd viskositet, `SKINBOOST`, er en 
tynd gele, som er velegnet til små, fine rynker 
og opstramning af huden. Der er her behov for 

kortere behandlingsintervaller; of-test mellem 

4-6 uger og med 2-3 gentagende behandlinger.

BIVIRKNINGER

Umiddelbart efter indsprøjtning af gelen ses 

ofte lidt hævelse, rødme og ømhed af det be-

handlede område. Det forsvinder typisk i løbet 

af et par dage. I sjældne tilfælde ses blålig mis-

farvning, som oftest fortager sig i løbet af nogle 

dage. Stoffet kan føles knudret under huden i de 
første dage til uger.

KOMPLIKATIONER
I sjældne tilfælde kan der opstå ”bumser” i det 
behandlede område i ca. 14 dage og yderst 

sjældent langvarig hævelse eller knuder under 

huden i en del af det behandlede område (dette 

sker ved ca. 1 ud af 22.000 behandlinger). Den 

sjældne komplikation kan behandles og forsvin-

der spontant med tiden. Uhyre sjældent ses in-

fektion efter behandlingen (<1%).

I meget sjældne tilfælde (<1%) kan behandleren 
komme til at ramme et kar. Dette kan behandles, 

men i uhyre sjældne tilfælde kan det medføre 

sårdannelse og ar.

Såfremt du får tiltagende smerte, ømhed, rød-

men og hævelse, skal du kontakte plastikkirur-

gien, du er blevet behandlet af.

FILLERS
En filler er en klar gele bestående af hyaluronsyre, som er et sukkerstof, der forekommer naturligt i lev-

ende organismer og i huden. Fillere nedbrydes med tiden til vand og kuldioxid, og i takt med nedbrydelsen 

stimulerer de bindevævscellerne til at danne ny kollagen.

En filler er fremstillet ved hjælp af en kemisk og 100% biologisk proces. Eftersom det ikke indeholder 
animalske stoffer, er der ingen risiko for at overføre sydomme fra andre arter, og allergiske reaktioner er 
yderst sjældne.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderlig-

ere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe 

til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk 

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

__________    ________________________
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