
Botulinumtoxin injektion (Botox/Vistabel /Azzalur/Dysport) patientinformation 

Du har beslutat dig för att genomföra en injektionsbehandling med Botulinumtoxin. 
Din behandlare har givit dig följande information: 
 
• Botulinumtoxin används för tillfällig förbättring av måttliga till uttalade glabellaveck (vertikala rynkor mellan 

ögonbrynen), som uppkommer när man rynkar pannan och / eller rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar) som 
uppkommer när man ler. Även annan ansiktsmuskulatur kan injiceras. 

• Botulinumtoxin injiceras med en liten engångsspruta i de små ansiktsmusklerna. Detta blockerar nervimpulserna 
och hindrar musklerna från att dra ihop sig.  

• Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efteråt. Det tar cirka 2–4 
dagar innan behandlingen börjar verka och 1–2 veckor innan man uppnår full effekt. 

• En injektionsbehandling med Botulinumtoxin är övergående. Effekten varar i genomsnitt 3–5 månader efter den 
första behandlingen. För att upprätthålla en optimal effekt bör behandlingen upprepas 2–3 gånger per år, dock 
inte tätare än var 3.e månad. 

• Du ska inte vara gravid eller ammande under behandlingsprocessen.  

• Du ska inte behandlas med Botulinumtoxin om du har överkänslighet mot den aktiva substansen (Botulinumtoxin 
typ A), har en infektion på det planerade injektionsstället eller lider av Myastenia Gravis, Eaton-Lamberts 
syndrom eller Amyotrofisk Lateralskleros (ALS). 

• Vid muskelsjukdom rådfråga din behandlare före en Botulinumtoxin injektion. 

• Liksom alla läkemedel kan Botulinumtoxin orsaka biverkningar.  
      

Vanligtvis uppträder biverkningar inom första veckan efter en injektion och varar ej en längre tid. De är vanligtvis 
lindriga till måttliga i sin svårighetsgrad.  

• I mycket sällsynta fall har biverkningar i andra muskler än de som injicerats rapporterats för Botulinumtoxin. 
Dessa omfattar kraftig muskelsvaghet. Om detta händer kontakta läkare omedelbart. 

• Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa till kliniken, direktnummer 
0708-53 59 65.  

• Undvik all form fysiskt ansträngande träning, varma bad och bastu, de första 24 timmarna efter en 
Botulinumtoxin injektion.

För glabellaveck gäller följande: 

• Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10) är rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klå-
da, stickningar, obehag, sveda eller blåmärken på injektionsstället samt huvudvärk. 

• Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är trötta ögon eller dimsyn, nedhängande övre ögon-
lock, svullna ögonlock, rinnande ögon, torra ögon, ryckningar i musklerna runt ögat. 

• Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är synrubbning, dimsyn eller dubbelseende, 
yrsel, klåda, utslag, allergiska reaktioner, tillfällig störning av ögonrörelserna. 

• Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är kliande, upphöjda utslag.

För rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar) gäller följande: 

• Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är huvudvärk, svullna ögonlock, blåmärken, klåda och 
svullnad runt ögonen, hängande övre ögonlock.  

• Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är torra ögon.



Samtycke:

Jag försäkrar att uppgifterna som jag lämnar är korrekta och att jag har läst och förstått det här dokumentet. 

Jag är nöjd med den information jag har fått. Ansvarig behandlare har gett mig en klar och tydlig genomgång och jag 
har fått svar på mina frågor. Jag har också blivit informerad om, förstått och accepterat omfattningen av de risker och 
eventuella biverkningar som behandlingen kan medföra. 

Härmed ger jag mitt godkännande att genomgå en injektionsbehandling med Botox.
 
Namn och personnr: ………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum………………………………………Underskrift………………………………………………………

 
KLINIKENS ANSVAR 

• Stora Blå Klinik har sin patientförsäkring hos Moderna Försäkringar dit patienten hänvisas om det skulle uppstå 
en skada i samband med undersökning eller behandling på kliniken.  

• Stora Blå Klinik är registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som är ansvarig tillsynsmyndighet.


