Hyalase-injektion patientinformation
Du har beslutat dig för att genomföra en injektionsbehandling med Hyalase för upplösning av filler
bestående av hyaluronsyra. Din behandlare har givit dig följande information:
•

Hyaluronsyra (HA) filler är en steril gel som består av icke-animalisk stabiliserad hyaluronsyra som injiceras i
huden för att korrigera och fylla ut ansiktslinjer, rynkor och veck samt för att förbättra läppar och för att forma
ansiktets konturer.

•

Ibland måste dessa fillers lösas upp då de inte gett önskat estetiskt resultat och det kan finnas en risk för negativ
påverkan av blodförsörjning i området eller vävnadsdöd (nekros) som även kan leda till att omkringliggande
frisk vävnad påverkas.

•

Hyalase är ett enzym som bryter ned hyaluronsyrafiller, men det kan också bryta ned naturligt förekommande
hyaluronsyra som finns i kroppen, resultaten kan vara oförutsägbart och effekten kraftig. Volymen kommer att
minska och det kan uppstå en viss hudslapphet som i sig kan orsaka ett mindre bra estetiskt resultat. En del av
effekten är omedelbar, men det kan ta upp till 14 dagar innan det slutgiltiga resultatet kan ses och i vissa fall kan
behandlingen behöva upprepas.

•

I mycket sällsynta fall kan behandling med Hyalase resultera i anafylaxi (en allvarlig allergisk reaktion som
i sig är livshotande och kräver omedelbar läkarvård) vi gör därför alltid en läkemedelstest på din underarm
före behandling. Det konservativa behandlingsalternativet är att lämna fillern på plats och låta den brytas ned
naturligt vilket kan ta flera månader beroende på vilken typ av filler som använts och vilket behandlingsområde
som det rör sig om.

•

Efter behandlingen kan andra vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå. Dessa reaktioner inkluderar rodnad,
svullnad, smärta, klåda, blåmärken och ömhet vid injektionsområdet. Dessa reaktioner beskrivs som milda till
måttliga och försvinner vanligtvis spontant några dagar efter injektionen. Blåmärken kan ibland stanna kvar
längre, en individuell effekt.

•

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

•

Du behöver stanna på kliniken 30minuter efter behandlingen så att resultatet kan observeras av medicinutbildad
personal. Återbesök efter 1–2 veckor kan vara nödvändigt för att bedöma om fler behandlingar med Hyalase är
nödvändiga.

•

Undvik all form fysiskt ansträngande träning de första 24 timmarna efter en Hyalase injektion.

•

Du ska inte vara gravid eller ammande under behandlingsprocessen.

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 Hyalase.
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.

