Azzalure
botulinumtoxin A

Azzalure

Azzalure kan behandle de rynker
i ansigtet som er forårsaget af
muskel aktivitet, såkaldte dynamiske/mimiske rynker. Azzalure
indeholder det aktive stof, botulinumtoxin A som har været godkendt til kosmetisk anvendelse
i Danmark siden 1980’erne.
Virkning
Azzalure virker ved at forhindre
frigivelse at et signalstof fra nerve
til muskel. Musklen kan derfor ikke
aktiveres og afslappes hvilket medfører at huden udglattes. De uønskede mimiske rynker reduceres
og man opnår derved et friskere
og yngre udseende. En populær
behandling er eksempelvis bekymringsrynken mellem brynene,
der ofte associeres med vrede.
Ved at afslappe denne muskelgruppe opnås et mildere og
mere imødekommende udtryk.

Effekt
Der ses individuelle variationer
i forhold til effekt af behandlingen. Effekten indtræffer gradvist
indenfor de første 2 uger. Typisk
holder effekten af én behandling 3-5 måneder, ved gentagne
behandlinger kan holdbarheden
dog forlænges.
Du kan forvente en væsentlig
reduktion af dine rynker. Hvis der
er tale om meget dybe rynker/
furer er det muligt at kombinere
behandlingen med ”filler”.
Der er få personer som ikke er
modtagelige for behandlingen.
Dette skyldes formentlig at de
har udviklet antistoffer der
neutraliserer botulinumtoxin A.

Hvem kan behandles?
Behandling med Azzalure er en af verdens mest populære
kosmetiske behandlinger og næsten alle kan behandles.
Der er dog enkelte undtagelser. Du kan ikke behandles
med Azzalure hvis:
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Du er under 18 år
Du er gravid eller ammende
Du må ikke have allergi overfor albumin eller laktose
Du har sår eller anden aktiv hudsygdom i behandlingsområdet. 		
Ved forkølelsessår kan forebyggende behandling være nødvendig
Du lider af muskelsygdomme som myastenia gravis,
Eaton lambert syndrom el. lign.
Du lider af sygdomme i nervesystemet eller har visse
bindevævssygdomme
Du har en blødersygdom/hæmofili
Du indtager visse former for blodfortyndende medicin
Du indtager visse former for antibiotisk behandling
Du for nyligt har, eller snart skal gennemgå en større operation

Mulige
bivirkninger
Bivirkninger og komplikationer
til Azzalure er sjældne. De er
midlertidige og forsvinder af sig
selv efter nogle uger.
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Forbigående hovedpine
Midlertidig sænkning af
øjenlåg eller bryn
Tørre øjne
Kløe, rødme, hævelse og
blå mærker
Forbigående synsforstyrrelser
Mundtørhed
Allergisk reaktion
Let kvalme
Influenzalignende symptomer

Under 1 % oplever én eller flere
af bivirkninger.

Hvis du efter behandlingen oplever
synke eller talebesvær/besvær med
at trække vejret, skal du omgående
søge lægehjælp.

Selve
behandlingen
Konsultation
Minimum 48 timer forinden behandlingens udførelse, skal du til
en lovpligtig konsultation hos en
kosmetiske sygeplejerske og hos
en hudlæge eller plastikkirurg.
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.

Behandling
Inden behandlingen tages der
kliniske foto. Disse anvendes udelukkende internt i vores journalsystem og bliver kun anvendt på
vores sociale medier ved mundtligt
og skriftligt samtykke fra dig. Huden
desinficeres grundigt, der indtegnes
hvor du skal stikkes og med en
tynd nål injiceres en lille mængde
Azzalure de steder du skal have
behandling. Vi anbefaler, at du
ikke har makeup på huden i ansigtet.

Inden behandling
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 injektionsstedet.

Efter behandling
Undgå at berøre eller massere
det behandlede område i minimum 4 timer efter behandlingen.
Det behandlede område kan blive
let hævet og der kan komme et
lille blåt mærke. Det er helt ufarligt og svinder af sig selv igen.
Du kan genoptage dit arbejde
umiddelbart efter behandlingen,
men vi anbefaler at du tager
det roligt resten af dagen.

Opfølgende kontrol
Du bliver tilbudt opfølgende kontroltid
ca. 2 uger efter behandlingen, her
kan man justere behandlingen og
give et lille touch up hvis det er
nødvendigt.
Vi glæder os til at hjælpe dig
og står altid klar til at svare
på spørgsmål.

Adeas
hospitaler
Skodsborg
Skodsborg Strandvej 125A
2942 Skodsborg
Parken
Øster allé 42, 3. sal
2100 København Ø
Telefon 8877 4000
E-mail info@adeas.dk

