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PATIENTINFORMATION 

Behandling med mesoterapi  

 
Om behandlingen   
 
Produktet som anvendes til mesoterapi, går under kategorien "ikke permanent filler" - i daglig tale filler. Dette er 
et geléagtigt stof bestående af hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et naturligt stof, som findes overalt i vores 
bindevæv. Dets primære funktion er at binde væske i huden, så huden gennemfugtes og hudkvaliteten 
forbedres, i dette tilfælde skabe ekstra volumen. 
 
Hos Studio A bruger vi udelukkende mesoterapi til læbebehandlinger, da det i vores optik er for usikkert at 
bruge øvrige steder i ansigtet. Vi har valgt denne løsning, da læberne ikke har store blodkar, som man kan 
stikke ind i, i modsætning til andre steder i ansigtet. Hvis man ønsker at skabe mere volumen øvrige steder end 
læberne anbefales vores klassiske behandling med ikke-permanent filler, hvor vi bruger Restylane-produkter. 
 
Selve behandlingen 
 
Inden behandlingen ønsker vi altid at have en konsultation, så vi er sikre på at tilrettelægge behandlingen efter 
dine ønsker og behov, samt at få forventningsafstemt hvad der kan lade sig gøre. Efterfølgende kan 
behandlingen foretages.  
 
En læbebehandling med mesoterapi udføres med vores mesogun, som er en tyskproduceret højkvalitetsgun, 
som sikrer en korrekt dybde og dosering af produktet. Med vores mesogun kan vi lave smukke, symmetriske, 
smidige og fyldige læber – alt efter hvilket ønske du har. 
 
En behandling tager typisk 30-45 minutter. 
 
30 minutter før behandlingen lokalbedøves huden med creme, da behandlingen kan være forbundet med en 
del ubehag og smerte, i forbindelse med injiceringen, da læberne er særligt sensitive. 
 
Forholdsregler efter behandlingen   
 
Som ved andre injektionsbehandlinger kan der være let til moderat stikrelateret rødme, ømhed og hævelse, 
hvilket typisk varer et par dage, men kan vare op til ca. 1 uge. Du må anvende makeup i det behandlede 
område igen efter ca. 12 timer. Du skal undgå at presse, massere og trykke på det behandlede område indtil 
produktet har lagt sig.  

Bivirkninger   

Almindelige bivirkninger er stikrelateret rødme, ømhed, blå mærker, kløe og hævelse, som kan vare op til ca. 1 
uge. 
 
Der er risiko for følgende "sjældne bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 af 10.000 behandlinger): 

- Ved enhver injektion er der risiko for infektion 
- Dannelse af bindevævsknuderunder og i selve huden 
- Vævsdød, hvis filler injiceres direkte i en blodåre, som giver afklemning af blodåren 
 
Hvis der, imod alt forventning skulle opstå nogen af ovennævnte komplikationer, eller andet som bekymre, er 
det vigtigt at der tages kontakt til vores klinik med det samme. Vores sygeplejersker er uddannet i at håndtere 
komplikationer. 
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Effekt og varighed 
 
Holdbarheden er individuel og afhængig af alder, hudtype og livsstil. I læbevævet er holdbarheden kortere end 
ved øvrige filler behandlinger, da læbevævet har høj blodforsyning og hyalurosyren vil derfor blive nedbrudt 
hurtigere.  
 
Erfaring viser, at ved gentagne behandlinger af det samme område, forlænges holdbarheden.  
 
Information og samtykke 
 
Ved første behandling i klinikken efter din konsultation skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver 
dit samtykke til, at vi må behandle dig, at du har oplyst de rigtige informationer omkring din medicinske 
historie, og at du er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i 
forbindelse med behandling med mesoterapi. Til din konsultation er du desuden berettiget til at have en 
bisidder med. 


