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Patientinformation 
 

Hvad er en ikke-permanent filler? 
En ikke-permanent filler (herefter benævnt ”filler”) er en krystalklar, ikke-animalsk, biologisk nedbrydeligt produkt 

baseret på den naturlige hyaluronsyre. Hyaluronsyre er en naturlig forekommende glykosaminoglykan i huden og er 

en vigtig bestanddel af hudens struktur. På grund af dens kemiske egenskaber (hydrofile egenskaber) spiller 

hyaluronsyre en vigtig rolle for at give huden volumen og elasticitet. Syntetisk fremstillet hyaluronsyre er kemisk 

modificeret og findes på markedet i forskellige varemærker. Fillers findes også i forskellige former, både med hensyn 

til koncentration af hyaluronsyre og varighed af effekt. 

Behandlingen foretages i Sverige 
Klinik Inito har et unikt samarbejde med Reformkliniken i Malmø, hvor behandlingen også kommer til at 

foretages. Behandlingsdagen møder man som patient således i Malmø, og alle eventuelle kontroller 

udføres også her. Adressen er Själbodgatan 10 i Malmø. 

https://reformkliniken.se/ 

Før behandling 
Du skal før behandling foretage en lovpligtig forundersøgelse. I Sverige må den foregå som videokonsultation, hvilket 

bliver meget nemmere for dig som patient. Ved konsultationen får du alle nødvendige oplysninger, i form af patient 

information herunder efterbehandling. I løbet af denne konsultation drøfter vi også, hvad du gerne vil opnå med din 

baldefyldningsbehandling. De fleste kunder har klare mål, de ønsker at opnå. For nogle er det en forbedring af baldens 

kontur, udfyldning af såkaldte ”hip dips” eller løft. Vi vil som altid rådgive dig om den bedste fremgangsmåde og være 

ærlige omkring mulighederne. Du skal ringe til Inito på telefon +45 71 99 44 55 for at booke dig, både til 

forundersøgelse, behandling og eventuel opfølgning/kontrol. 

Behandlingen 
Indgrebet udføres under lokalbedøvelse og varer cirka en time. Der er ingen permanente ar, og på grund af den 

behandlingsteknik vi bruger vil hævelsen eller blå mærker være minimal. Tænk på at der tit kræves flere sessioner – 

typisk 2-3 behandlinger med 4-6 ugers mellemrum – før man opnår et slutresultat. Derefter anbefaler vi at man 

vedligeholder behandlingen efterhånden som filleren brydes ned naturligt i kroppen. Hvor ofte man skal vedligeholde 

er meget individuelt og skal vurderes derefter. 

Hvordan skal man forholde sig efter behandlingen? 
• Du kan sidde på numsen umiddelbart efter behandlingen 

• Du kan genoptage dine daglige aktiviteter umiddelbart efter behandlingen 

• Du skal ikke sidde på numsen i mere end en time ad gangen de første 3 dage 

• Ingen fysisk træning, sauna, svømmehal, direkte soleksponering eller solarieaftaler de første 2 uger 

• Du bør massere dine balder dagligt i 10 minutter i 2 uger 

Bivirkninger 
• Tilsigtet bivirkning 

o Hævelse er en tilsigtet bivirkning fordi hensigten med behandlingen er at give området ekstra fylde. 

Huden reagerer ved at øge blodtilførslen til området og derfor kan der forekomme rødme og 

hævelse som aftager i løbet af 3-7 dage. Ved svær hævelse kan vi behandle med antihistamin. 

• Utilsigtede bivirkninger 

o Blålige misfarvninger: Pga. mikroblødninger kan der forekomme blålige misfarvninger. Dette sker 

meget sjældent. 
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o Ømhed kan også forekomme pga. selve injektionen, filleren, mekanisk irritation af væv og/eller den 

”fylde-effekt” som gelen udsætter omgivende væv for. 

o Infektion. 

o Over-/underkorrektion. 

• Ekstremt sjældne bivirkninger 

o Allergisk reaktion. 

o Granulomdannelse (knude).  

o Blodprop i de blodkar som forsyner det behandlede området. 

De fleste af ovenstående bivirkninger kan vi behandle på stedet. 

Hvor længe varer effekten af filler? 
Det er individuelt fordi det afhænger af hvilken type filler, der bliver brugt, kundens alder og genetik, behandlingssted 

etc. Samlet set varer effekten optil mellem 6-10 måneder. Efter 3-4 behandlinger er det vores erfaring at effekten 

holder længere da filleren har stimuleret huden til at danne ekstra ”byggesten” som kollagen og elastin i området.  

Sikkerhed og fortrolighed 
Alle i klinikken er underlagt tavshedspligt. Dine personlige informationer, billeder etc. bliver ikke videregivet til 3. part 

uden dit samtykke. 

Vigtigt! For din og vores tryghed kommer behandlingen at optages på video og gemmes som journaldokument! 

Ved utilsigtet og atypisk reaktion kan du døgnet rundt kontakte klinikkens akutnummer: 

Kim: 25382881 / Henrik: +46708153652 

Med venlig hilsen 

Kim Novaa   Henrik Owman 

Sygeplejerske og klinikejer  Klinikansvarlig læge og klinikejer 
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