
Botulinumtoxin Viktig information att läsa 
Vi följer lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, vilken innebär 
att endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få ge injektioner, Andra delar 
handlar om att den som ska utföra ingreppet ska informera om väsentliga risker och annat. 
Dessutom ska patienten ge sitt samtycke och få betänketid innan ingreppet eller behandlingen 
genomförs. Du som patient måste ha fyllt 18 år för att få denna typ av behandling. Vid bokning får 
du information om behandlingen och om dess möjliga risker och får minst 48 h betänketid att 
reflektera över dessa. Vi behöver att du läser nedanstående information. En tid innan behandling 
kommer du få ett sms med samtycket som du behöver godkänna innan behandling. 
 
Välkomna till oss! 

 
Lagen om estetiska injektionsbehandlingar 
Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar 
och är då skyldiga att följa den lag som gäller. Här kan ni läsa mer om 
lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2021363-om-estetiska-kirurgiska-ingrepp_sfs-2021-363 

 

 
Information om botulinumtoxin 
Preparatet innehåller en substans, Botulinumtoxin typ A, som får muskler att slappna av. Detta 
förhindrar att musklerna drar ihop sig. Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis. 
Behandlingens effekt håller ca 3-4 månader men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, 
behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras och livsstilsfaktorer som solning och 
rökning. 
 
Eftersom en nål används kan det blöda från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan 
själva sticket ge smärta, sveda, svullnad och eller blåmärken. Detaljerad information om 
biverkningar finns i bipacksedeln på FASS 
(https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080119000010). Vanligtvis uppträder 
dess biverkningar inom första veckan efter injektionerna och varar inte så länge. De är vanligtvis 
lindriga till måttliga. Om några biverkningar bli värre eller om du märker av några biverkningar 
som inte nämns i bipacksedeln, kontakta din behandlare. 

 

 
När skall man inte injicera 
Du ska inte injicera botulinumtoxin oftare än var 3:e månad. Du ska inte injicera botulinumtoxin 
om du är gravid eller ammar. Du ska inte injicera botulinumtoxin om du har myastena gravis, 
Eaton-lamberts syndrom, blödningsrubbning eller amyotrofisk lateralskrelos (ALS). Inte heller om 
du har activ herpes eller acne vid injektionsstället. Inte heller vid infektion på det planerade 
injektionsstället eller vid överkänslighet mot den aktiva substansen. 

 

 
Eventuella Biverkningar 
Vanliga biverkningar är huvudvärk och reaktioner på injektionsstället. Även ögonlocksptos, 
ögonlocksödem, ökad tårproduktion och torra ögon hör till vanliga biverkningar. För botulintoxin 
har det i sällsynta fall rapporterats biverkningar i andra muskler än de som injicerats. Dessa 
omfattar kraftig muskelsvaghet, sväljningssvårigheter, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. 
av att man får mat eller vätska i luftvägarna. Patienten skall omedelbart söka kontakt med 
sjukvården om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. 
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För bästa resultat ska man tänka på följande efter en Botulinumtoxin-behandling 
- Använd inte preparat (tex krämer) på området som inte är sterilt på minst 4 timmar. 
- Undvik lägga dig på minst 4 timmar. 
 
- Undvik smink 24 timmar. 
- Tvätta ej ansiktet, Duscha/bada ej på 24 timmar. 
 
- Massera eller tryck inte på det behandlade området 2 dagar 
- Utför inte hård fysisk aktivitet / träning / gym 2 dagar. Promenader går bra. 
- Undvik UV strålning (sol & solarium) 2 dagar 
- Undvik använda brun-utan-sol kräm 2 dagar 
- Undvik en längre flygresa på 2 dagar 
 
- Att inte använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 
dagar 
- Undvik bastu en vecka. 
- Undvik skrubba eller peela ansiktet på 3 veckor. 
 
Följs inte dessa rekommendationer kan effekten av behandlingen minska och i väldigt ovanliga 
fall även leda till att Neurotoxinet sprids till andra muskler. 
 
Kostnadsfri uppföljning ingår 2-3 veckor efter ditt besök. Ej efter den tiden. 

 

 
Andra likvärdiga behandlingar och kontakt 
Det finns även andra eventuellt likvärdiga behandlingsmetoder så som kirurgiska ingrepp och 
laser. Dessa är inget Göteborg Estetik utför. 
 
Under din konsultation har du fått ett pris på din behandling. 
 
Kliniken har en praktikförsäkring tecknad via Folksam Försäkringsbolag. 
 
Kontaktperson vid komplikationer är: 
Legitimerad tandläkare Mary Frindt 
 
Göteborg Estetik 
Trälåsvägen 9A 
426 68 Västra Frölunda 
 
Tel: 031-133309 
Sms: 0736-976079 
Mail: info@gbgestetik.se 
https://www.gbgestetik.se 
 
Undvik att skriva via sociala medier. Vi hänvisar till vår mail info@gbgestetik.se 
Verksamheten är anmäld (registrerad) hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 

 

 
Viktigt du läser denna information 
NU har du fått om potentiella fördelar och begränsningar med behandlingen. Om du har några 
frågor vänligen ring kliniken. Det är viktigt att du är medveten om kontraindikationer och även om 
möjliga oönskade effekter samt resultat. Läs ovan om eftervård så du blir medveten om vikten att 
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följa råden. Det är viktigt att du kontaktar din behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion 
eller andra avvikande symtom uppstår 

 


