Ikke-permanente fillers til læber
Ikke-permanente fillers er sterile transparente geler, der primært består af hyaluronsyre, som findes
naturligt i menneskers bindevæv. Hyaluronsyre binder væske og fungerer dermed som vævsfylder. Med
alderen dannes der mindre hyaluronsyre og læber kan miste deres fylde ligesom læbekanten kan blive
mere udvisket. Ikke alle er udstyret med voluminøse og smukt markerede læber fra naturens hånd og dette
kan vi tilføre med ikke permanente fillers, der er skræddersyet til læberne. Hos Adeas har vi udvalgt de
bedste produkter til behandling af læber og rynker omkring munden. Nogle giver et mere struttende løft,
mens andre tilfører både blødhed og volumen. Sammen med din behandler finder du den bedste løsning
for netop dig.

Virkning
Fillers til læber og den omkringliggende hud anvendes til at skabe mere fylde og form i læberne. Fillers kan
anvendes til at løfte mundvigene samt udglatte rynker omkring munden. Netop denne behandling
kombineres ofte med laser eller botox, for at opnå et bedre resultatet og øge effekten. Læber kan tilføres
mere fylde med fillers og formen kan defineres i læbekanten, der hos mange bliver mindre tydelig med
alderen.

Effekt
Du kan delvist se resultatet af behandlingen umiddelbart efter udførelsen. I løbet af få uger vil filleren blive
integreret i huden ”sætte sig” og du ser nu det endelige resultat. Resultatet holder i 4-6 måneder. Faktorer
som rygning og alkohol spiller også ind på resultatet. Din første behandling holder kortere tid, end eventuel
efterfølgende behandlinger. Der skal ved efterfølgende behandlinger typisk ikke bruges mindre mængde
fillers for at opretholde effekten.
Behandling med filler i læber er en opbygningsproces. Det betyder, at man ikke nødvendigvis efter første
behandling er nået til det ønskede resultat. Det kan tage tid at opbygge den form og volumen du ønsker.
Det er vigtigt du sammen med din behandler taler om dine forventninger til resultatet.

Hvem kan behandles med fillers

Behandling med filler er populært da der er tale om et fyldstof der er naturligt forekommende i
huden. Næsten alle kan behandles. Der er dog enkelte undtagelser, hvor behandling ikke kan
udføres.
Du skal være min. 18 år
Du må ikke være gravid eller ammende
Du må ikke have allergi overfor hyaluronsyre eller andre indholdsstoffer i produktet
Du må ikke være allergisk overfor bistik

Huden skal være intakt på indstiksstedet. Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være
nødvendig
Hvis du lider af sygdomme i nervesystemet eller har bindevævssygdomme
Hvis du indtager visse former for blodfortyndende medicin
Hvis du lider af en blødersygdom/hæmofili
Hvis du indtager visse former for antibiotisk behandling
Hvis du for nyligt har, eller snart skal gennemgå en større operation

Mulige bivirkninger
Der kan forekomme lette bivirkninger fra indstiksstedet i form af let rødme, hævelse og eventuel ømhed.
Der kan opstå blå mærker som svinder efter et par dage. Disse bivirkninger er meget almindelige og svinder
hurtigt igen.
Sjældne bivirkninger
En blå/grålig misfarvning af huden (kaldet tyndall effekt) som skyldes at filleren er lagt for overfladisk eller i
for store mængder under huden. Dette kan svinde af sig selv eller opløses af din behandler.
Vævsreaktioner i form af kugledannelser, arvævsdannelse en såkaldt fasthed i huden der hvor der er
injiceret filler. Dette kan opstå flere uger eller måneder efter behandlingens udførelse og kan tage måneder
om at forsvinde igen.
Infektion
Ved indstik gennem hudens barriere vil der være en lille risiko for infektion med bakterier eller virus.
Infektion viser sig ved tiltagende rødme, ømhed og hævelse af huden samt eventuelt feber. Hvis du er i tvivl
om du har fået en infektion skal du kontakte Adeas eller din læge.
Iskæmi
I sjældne tilfælde ser man, at filleren placeres direkte i en blodåre, hvilket kan give vævsdød i det
omkringlæggende hudområde. Filleren opløses omgående hvis der er mistanke om placering af filler i en
blodåre.
Blindhed.
Der er på verdensplan rapporteret om tilfælde af blindhed. Det er ganske få tilfælde, men med øget antal
behandlinger ses et øget antal tilfælde. Hos Adeas afstår vi, af sikkerhedsmæssige hensyn, fra visse former
for behandlinger. De områder som klassificeres som værende særligt risikable behandles derfor ikke med
filler hos Adeas Hospitaler.

Konsultation

Minimum 48 timer forinden behandlingens udførelse, skal du til en lovpligtig konsultation hos en
kosmetiske sygeplejerske. Konsultationen er gratis og uforpligtende. Her gennemgås behandlingen
nøje og du får råd og vejledning i valg af behandling. Du er velkommen til at tage en ven eller et
familiemedlem med og du skal afsætte ca. 30 min til konsultationen.

Inden behandlingen

Vi anbefaler at du holder pause med visse former for smertestillende håndkøbsmedicin, fiskeolie
samt naturpræparater da disse nedsætter blodets evne til at størkne. Ved at undgå disse
præparater et par dage inden behandlingen, nedsætter du risikoen for blå mærker, hævelser og
blødninger fra indstiksstedet.

Behandling

Inden behandlingen optages der kliniske foto. Disse anvendes internt i vores journalsystem og bliver
kun anvendt på vores sociale medier ved mundtligt og skriftligt samtykke fra dig.
Huden desinficeres grundigt, med en tynd nål eller stump kanyle injiceres fillers de steder du skal
have behandling. Vi anbefaler, at du ikke har makeup på huden i ansigtet.

Efter behandlingen
Umiddelbart efter behandlingen kan der opstå let ømhed, rødme, blå mærker eller hævelse. Dette er
normale reaktioner og svinder som regel efter 2-12 dage.
Op til 4 timer efter din behandling må du ikke anvende makeup.
Undgå alkohol og fysisk træning det første døgn efter behandlingen.
Undgå kraftig temperaturpåvirkning i ugerne efter behandlingen (både kulde og varme). Dette for at undgå
øget tendens til hævelse og rødme.

Du bliver altid tilbudt en kontrol tid efter din behandling. Evt. touch up med fillers foretages mod betaling,
typisk efter 3-4 uger.

Vi glæder os til at hjælpe dig og står altid klar til at svare på spørgsmål.
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