
Rynker kommer med alderen 
og kan få dit ansigt til at ud-
stråle bekymring, vrede, stress 
eller træthed. 

De fleste rynker i ansigtet kan 
behandles med botulintoksin* 
og kan give dig et forynget og 
friskere udseende.

BOTOX
BEHANDLING



Hvordan virker Botox®?
Det er den muskellammende effekt i botulinum type A toksin, som udnyt-
tes til at behandle rynker.  Små doser af dette toksin sprøjtes ind i musku-
laturen lige under huden på de udvalgte områder, der ønskes behand-
let. Botox® blokerer de nerveimpulser, som normalt stimulerer muskler til 
sammentrækninger. Musklerne afslappes dermed, huden udglattes, og 
de uønskede rynker mindskes.  

Konsultation
Det er vigtigt at få professionel rådgivning af en registreret behandler.  
Da der er mange informationer at forholde sig til, er du meget velkom-
men til at tage en bisidder med til den første konsultation. Du får skriftlig 
og mundtlig information om behandlingsmuligheder og metoder, samt 
bivirkninger og efterbehandlingsforløbet.
Ved konsultationen skal du oplyse os om medicinforbrug, eventuelle  
sygdomme og allergier.

Du kan ikke få behandling med Botox®, hvis du:
• Er gravid eller ammer
• Lider af sygdomme i nervesystemet eller har en bindevævssygdom
• Er i medicinsk blodfortyndende behandling eller har en blødersygdom
• Har allergi overfor albumin og laktose
• Har infektion (f.eks. aktiv akne eller herpes)
• Er i behandling med visse grupper af antibiotika (aminoglycosider)
• Har en forestående eller netop overstået operation
• Lider af muskelsygdomme  
 (f.eks. Myastenia Gravis, Eaton Lambert syndrom)

Forventet kosmetisk resultat
Hvor længe resultatet holder for den enkelte kan være svært at sige. 
Mennesker ældes forskelligt, og mange livsfaktorer kan have indvirkning på 
denne proces. Botox® hjælper ikke på de statiske rynker, som er forårsaget 
af sollys eller alder. De dynamiske eller mimiske rynker, der skyldes sam-
mentrækninger af ansigtets mimiske muskler, er de rynker, der opnår den 
tydeligste reduktion ved en Botox® behandling. Effekten kan dog variere 
fra person til person. Nogle skal have større mængder toksin end andre 
for at opnå effekt. Der er dog få mennesker der ikke er modtagelige for 
behandlingen, hvilket kan skyldes, at de har antistoffer, der neutraliserer 
toksinets effekt. Dette kan enten være forårsaget af tidligere infektion med 
botulinum bakterien, eller det kan eventuelt opstå efter mange behandlin-
ger med botulinumtoksin. 
Virkningen indtræder efter 3 – 4 dage, og den fulde effekt opnås efter ca. 
14 dage og forsvinder efter 3 - 6 måneder. Behandlingen kan gentages 
med måneders mellemrum. Efter 2. behandling er effekten længerevaren-
de, ofte op til 6 måneder. Efter 3. behandling holder effekten ca. 1 år. 
Du kan forvente en reduktion af dine rynker på 70 – 80 %.

Forberedelse
Fiskeolie og naturpræparater nedsætter blodets evne til at størkne. Vi rå-
der dig derfor til at stoppe med at indtage disse et par dage, inden selve 
behandlingen. Du må heller ikke bære kontaktlinser under behandlingen. 
Den efterfølgende dag kan du igen bruge kontaktlinser. 

Behandlingen
Fotodokumentation før og efter kosmetiske behandlinger er et krav fra 
Sundhedsstyrelsen. Derfor vil der blive taget et foto af dig inden den  
1. behandling. 

Først desinficeres huden og med en meget tynd kanyle injiceres en 
ganske lille mængde botulinumtoksin i det område, du ønsker behandlet.  
Selve injektionen tager kun få minutter, men du skal regne med at sætte 
en halv time af til behandlingen. 

Du kan tage hjem eller videre på arbejde herefter. Det er vigtigt, at du 
ikke masserer eller gnider dig i ansigtet de første 5 timer efter behandlin-
gen.  Dette er for at undgå, at midlet spredes til andre muskler, end de 
tilsigtede. Spredning til andre muskler vil medføre en forbigående svæk-
kelse af musklerne i området og give et lidt ”uoplagt” udseende, men vil 
typisk forsvinde af sig selv i løbet af 2 – 6 uger.

Opfølgning
Du tilbydes en kontrol 2 uger efter behandlingen med Botox®. Ved kon-
trolbesøget tages et efterbehandlingsbillede. Ved dette besøg evalueres 
resultatet og der er mulighed for touch up af behandlingen. En touch 
up er, når der kan være et behov for at efterfylde enkelte steder, så den 
ønskede fulde korrektion opnås. 

Bivirkninger
Der er kun registreret få bivirkninger. De typiske bivirkninger, der kan 
forekomme i forbindelse med en Botox® behandling, er indsprøjtningsre-
laterede reaktioner, som f.eks. rødme, hævelse, smerte, kløe, blødning, 
hovedpine, misfarvning eller ømhed, som kan mærkes i nogle timer efter 
injektionen. Disse bivirkninger forsvinder typisk efter få dage. 
En alt for intensiv behandling af flere områder samtidig kan medføre 
forbigående lammelse af ansigtsmuskulaturen i det behandlede områ-
de, og der kan forekomme influenzalignende symptomer efterfølgende. 
Bivirkningerne er midlertidige og forsvinder af sig selv efter kort tid. Alvorlige 
allergiske reaktioner ses meget sjældent. Der er ikke rapporteret nogen 
kendte senfølger.
Dobbeltsyn og uklart syn optræder i sjældne tilfælde. I disse tilfælde bør 
du søge læge. Hvis der opstår forværring eller uventet synke- talebesvær, 
vejrtrækningsbesvær eller muskelsvaghed, skal du omgående søge læge-
hjælp.



*Hvad er botulinumtoksin?
Botulinumtoksin er det aktive stof i produkterne Botox®, Azzalure®,  
Dysport®, Vistabel® og Xeomin®. Produkterne er produceret af forskellige 
firmaer, men virker ens. Da Botox® er det mest kendte af præparaterne, vil 
botulinumtoksin blive omtalt som Botox® i det følgende.

Botox® er et muskelafslappende lægemiddel, der i mange år har været 
anvendt til sygdomsbehandling af spastiske muskler. Men præparatet 
er mest kendt for at blive anvendt i kosmetisk øjemed til behandling af 
rynker i ansigtet og på halse.

Lov om betænkningstid og samtykke
Det er vigtigt, at du tænker dig godt om, inden du beslutter dig for at 
gennemføre en behandling med Botox®. Derfor kan du ifølge loven om 
kosmetiske behandlinger ikke blive behandlet, før mindst 24 timer efter 
konsultationen. Herefter skal du skriftligt give samtykke til behandlingen 
ved at udfylde en samtykkeerklæring.
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