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Restylane er vand stabiliseret med sukker. Vandet er bundet til det naturlige sukkermolekyle hyaluron. Det giver en 
helt klar gel, som er naturlig , sikker og e�ektiv mod rynker, linjer, furer og til formning af læber og ansigt. Gelen er 
ikke animalsk og forsvinder igen over tid. Gelen sprøjtes ind i huden med en fin tynd nål.

Resultatet af behandlingen kan ses med det samme. Gelen skaber volumen under rynken, der lø�es op og udjævnes.
Behandlingsmuligheder er skinbooster, bekymringsrynken mellem øjenbrynene, øjenbrynslø�, rande under øjnene, 
furer fra næsefløjene til mundvigene, markering og fylde af læberne, sur mund, happy smile, Større kindben, næsekor-
rektion, kysselinjer, kæbemarkering, tindinger, hals, håndryg, ligesom ar også kan korrigeres.

FORUNDERSØGELSE
Inden en behandling skal du undersøges af en sygeplejerske eller læge. Vi ly�er til dine ønsker og laver en vurdering 
af de behandlingsmuligheder, der findes med Restylane i dit ansigt etc. Eventuel allergi, medicin, sygdom, samt 
tidligere behandlinger gennemgås. Vi lægger en behandlingsplan sammen med dig, booker tider og du får informati-
on om forventelige resultater og prisen.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med.

E�er forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan starte behandlingen.

BEHANDLINGEN
De fleste oplever , at injektionerne i det store hele er smertefrie, for der er lokalbedøvende lidokain i Restylane. Er du 
allergisk overfor lidokain, skal du oplyse det, så du kan blive behandlet med Restylane uden lidokain. Du kan mærke et 
lille stik, og det strammer lidt, når gelen bliver sprøjtet ind. Der kan lægges en læbeblokade før læbebehandling. 
Endvidere kan der påsmøres lokalbedøvende creme på huden over områder der skal behandles. Desuden tages der 
billeder af dig før behandling.

EFTER BEHANDLINGEN
Ved behandlingen kan huden bløde lidt fra hullet, hvor nålen stikkes ind gennem huden. Det kan måske give små blå 
mærker i nogle dage. E�er behandlingen kan du få mild rødme, hævelse, ømhed eller kløe på det behandlede sted. 
De�e er en normal stikrelateret reaktion. Ubehaget er midlertidigt  og forsvinder normalt e�er et par dage. Kontakt os, 
hvis der en sjælden gang danner sig små ujævnheder i læberne for så kan de masseres væk. Ujævnhederne kan 
gla�es ud inden for 2 uger, hvor Restylane fortsat er plastisk og formbart. Kontakt os også, hvis ubehaget varer ved 
eller du på anden måde føler dig utryg ved situationen. Du skal også kontakte os hvis du får et forkølelsessår på 
læberne.

KONTROL I KLINIKKEN
Du kan komme til kontrol 2 uger e�er behandlingen. Her kan vi sammen evaluere resultatet. Vi kan også lægge en 
fremtidig plan for dit forløb i forhold til, hvornår du igen skal komme klinikken til genbehandling for at vedligeholde 
eller behandle nye områder i ansigtet. Her vil vi også tage e�er-billeder af dig.

Hvor længe holder e�ekten af behandlingen med Restylane?
Normalt varer resultatet i 9-12 måneder, men det er individuelt. Det a�ænger af mange faktorer, såsom hudens 
struktur, livsstil, alder, injektionsteknik og ønsket perfektionsgrad. Klinisk erfaring og videnskabelige studier viser, at 
opfølgende  behandlinger, forlænger holdbarheden og bibeholder korrektionen. Korrektionen holder altså længe og 
forsvinder here�er gradvist. Til sidst kan din hud og ansigt, se ud som før behandlingen.

SYGEMELDING
Sygemelding er ikke nødvendig.

RISIKO OG KOMPLIKATIONER
Behandling med Restylane  giver i det store hele ingen komplikationer udover de stik-relaterede, som er forventelige. 
Vi forebygger dem ved dygtig og omhyggelig  injektionsteknik og med rene procedurer og omgivelser. Alligevel kan 
der meget sjældent opstå komplikationer, såsom infektion eller hævelse, og det behandler vi med antibiotika eller ved 
at opløse det indsprøjtede Restylane.

I tilfælde af komplikationer bedes du kontakte klinikken.
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