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Patientinformation 
 

Vad är en icke-permanent filler? 
En icke-permanent filler är en kristallklar, icke-animalisk, biologiskt nedbrytbar produkt baserad på den naturliga 

hyaluronsyran. Hyaluronsyra är en naturligt förekommande glykosaminoglykan i huden och är en viktig komponent i 

hudens struktur. På grund av sina kemiska egenskaper (hydrofila egenskaper) spelar hyaluronsyra en viktig roll för att 

ge huden volym och elasticitet. Syntetiskt framställd hyaluronsyra är kemiskt modifierad och finns på marknaden 

under olika varumärken. Fillers finns även i olika former, både vad gäller koncentration av hyaluronsyra och 

hållbarhet. 

Behandlingen utförs i Sverige 
Klinik Inito har ett unikt samarbete med Reformkliniken i Malmö, där även behandlingen kommer att 

genomföras. På behandlingsdagen kommer man till kliniken i Malmö och här görs även alla eventuella 

kontroller. Adressen är Själbodgatan 10 i Malmö. 

https://reformkliniken.se/ 

Inför behandling 
Innan behandlingen ska du göra en lagstadgad konsultation. I Sverige kan det ske som en video- eller 

telefonkonsultation, vilket blir mycket lättare för dig som patient. Under konsultationen får du all nödvändig 

patientinformation. Under denna konsultation kommer vi också att diskutera vad du har för förväntningar på din 

behandling. De flesta kunderna har tydliga mål de vill uppnå. För vissa är det en förbättring av rumpans kontur, 

utfyllnad av så kallade "hip dips" eller lyft. Som alltid kommer vi att ge dig råd kring det bästa tillvägagångssättet och 

vara ärliga om behandlingsalternativen. Du behöver ringa Reformkliniken på telefon 010 - 15 11 500 för att boka tid till 

konsultation, behandling och eventuell uppföljning/kontroll. 

Behandlingen 
Ingreppet utförs under lokalbedövning och varar cirka en timme. Det finns inga permanenta ärr och på grund av den 

behandlingsteknik vi använder blir svullnaden och risken för blåmärken minimal. Kom ihåg att det ofta krävs flera 

sessioner – vanligtvis 2–3 behandlingar med 4–6 veckors mellanrum – innan du uppnår ett slutresultat. Därefter 

rekommenderar vi att du upprätthåller behandlingen då fillern bryts ner naturligt i kroppen. Hur ofta du behöver 

underhålla din behandling är väldigt individuellt. 

Hur skall man göra efter behandlingen? 
• Du kan sitta på rumpan direkt efter behandlingen 

• Du kan återuppta dina dagliga aktiviteter direkt efter behandlingen 

• Du får inte sitta på rumpan mer än en timme åt gången under de första 3 dagarna 

• Ingen fysisk träning, bastu, pool, direkt solexponering eller solarie under de första 2 veckorna 

• Du ska massera rumpan dagligen i 10 minuter i 2 veckor 

Biverkningar 
• Vanlig biverkning 

o Svullnad är en vanlig biverkning eftersom avsikten med behandlingen är att ge området extra volym. 

Huden reagerar med att öka blodtillförseln till området och därför kan rodnad och svullnad uppstå. 

Detta brukar avta inom 3–7 dagar. Vid kraftig svullnad kan man behandla med antihistamin. 

• Ovanliga biverkningar 

o Blåaktiga missfärgningar: Pga. mikroblödningar kan blåaktiga missfärgningar förekomma. Detta 

händer mycket sällan. 



 

Rev. 4 januari 2023 (Nästa revision 4 januari 2024) 

o Ömhet kan även uppstå på grund av själva injektionen, fillern, mekanisk irritation av vävnaden 

och/eller den "fyllnadseffekt" som fillern utsätter omgivande vävnad för. 

o Infektion. 

o Över-/underkorrektion. 

• Extremt ovanliga biverkningar 

o Allergisk reaktion. 

o Granulom (knuta/förhårdnad).  

o Blodpropp i de blodkärl som försörjer området med blodcirkulation. 

Vi kan behandla de flesta av ovanstående biverkningar på plats. 

Hur länge varar effekten av en fillerbehandling? 
Det är individuellt eftersom det beror på vilken typ av filler som används, kundens ålder och genetik, 

behandlingsområde etc. Sammantaget håller effekten upp till mellan 6–10 månader. Efter 3–4 behandlingar är det vår 

erfarenhet att effekten håller längre då fillern har stimulerat vävnaden att bilda extra "byggstenar" som kollagen och 

elastin i behandlingsområdet. 

Säkerhet och sekretess 
Alla på kliniken omfattas av sekretess. Dina personuppgifter, bilder etc. kommer inte att vidarebefordras till tredje 

part utan ditt samtycke. 

Viktigt! För din och vår trygghet kommer behandlingen att upptas på video och sparas som ett journaldokument! 

Vid en oväntad eller akut reaktion kan du kontakta klinikens journummer dygnet runt: 

Kim: +4525382881 / Henrik: +46708153652 

Med vänliga hälsningar 

Kim Novaa   Henrik Owman 

Sjuksköterska   Specialistläkare 
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