
Hyalase 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, exempelvis 
Fillers och Botulinumtoxin. 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. Du får här information om behandlingen, och glöm ej intyga längst 
ner att du läst och förstått. Ett samtycke kommer sedan skickas innan behandling per SMS. Med 
detta formulär måste du som patient givit medgivande till behandling innan behandling. Annars 
kan ej behandling utföras. 
 
Välkomna till oss! 

 
Lagen om estetiska injektionsbehandlingar 
1 juli 2021 kom 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 Hyalase 
Hyalase (hyaluronidase) är ett licensierat läkemedel som används för att avlägsna oönskad HA-
filler. Detta används främst som akutmedicin vid filler behandling. Det är ett mycket potent 
läkemedel. Man skall inte använda detta medel att lösa upp missprydande filler med jämna 
mellanrum. När en behandling utförs är nedbrytningsprocessen av hyaluronsyra i upp till två 
veckor efter din behandling, men ofta kan du se effekt redan efter några dygn. Vi genomför alltid 
ett allergi pricktest innan din hyalasebehandling. När testet är godkänt är du godkänd för 
behandling. Om du inte är godkänd dvs påvisar att du är allergisk mot läkemedlet, så kommer 
ändå bli debiterad för behandlingen (läkemedel hyalase & tid går åt) 

 

 
Eventuell reaktion och risker med behandling 
De här reaktionerna av behandling kan vara bestående av rodnad, svullnad, smärta, klåda, 
blåmärken och ömhet vid injektionsstället. Dessa reaktioner är vanligen milda till måttliga och 
försvinner vanligen inom kort efter injektionen. De går vanligen över spontant ett par dagar efter 
injektion i huden, inom en vecka efter injektion i läpparna. 
 
Om man har underliggande känslig anatomi (tex nerver, kärl och hud) kan tillfälliga biverkningar 
relaterade till injektionerna uppstå. 

 

 
Sällsynta fall 
I sällsynta fall har infektion, missfärgning, överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) uppstått. Vi 
har akutmedicin på kliniken samt rutiner kring hur vi hanterar detta. 

 

 
Att tänka på efter behandling 
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Efter din behandling kan du i vissa fall vara öm, svullen och få blåmärken. Det går över efter 
några dagar. 
 
- Undvik att röra vid instickstället och de behandlade området. Massera ej behandlat område. 
- Undvik krämer och make up de första 24 timmarna efter behandling för att minska infektionsrisk. 
- Byt till rent örngott och nya handdukar. 
- Undvik solexponering samt hög temperatur som ex bastu under 2 veckor då svullnaden kvarstår 
för att inte öka på svullnaden ytterligare. 
- Avstå även från minusgrader, tandläkarbesök samt flygresor 2 veckor efter behandling. 
- Du bör avstå från högintensiv fysisk aktivitet närmaste dagarna efter injektionen för att inte öka 
på blodcirkulationen och därmed svullnaden ytterligare. Promenader går bra. 
 
Först efter 2-4 veckor ser man det riktiga resultatet. 
Ny fillerbehandling görs tidigast 14 dagar efter din hyalasebehandling. 
Detta för att området ska läka ordentligt och inte riskeras att lösas upp för tidigt. 

 

 
Andra likvärdiga behandlingar och kontakt 
Aktiv exspektans är en behandlingsform då fillern bryts ner naturligt av kroppen. 
Under din konsultation har du fått ett pris på din behandling. 
 
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 informationen 
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 
följa råden.
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