
Profhilo 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 Profhilo 
Profhilo är en hyaluronsyra behandling som återställer fuktbalansen i huden samtidigt som den 
motverkar slapphet och åldrande. Profhilo stimulerar hudens egna produktion av hyaluronsyra 
vilket kickar igång produktionen av kollagen och elastin. Detta ger dig en spänstigare hud med 
mer lyster och glow. Profhilo återställer fuktnivån samt förlorad volym i huden. 
 
Profhilo injiceras på 10 punkter i ansiktet och eller halsen. Även andra ställen kan behandlas. 
Behandlingen upprepas igen efter 4 veckor. Kan underhållas igen efter ca 5-6 mån. Effekten kan 
variera beroende på många faktorer, inklusive hudstatus, mekanisk påverkan på 
behandlingsområdet, mängden av injicerad produkt och injektionsteknik. Livsstilsfaktorer kan 
också påverka produktens varaktighet. 
Regelbundna påfyllnadsbehandlingar hjälper till att optimera produktens varaktighet. Man kan 
med fördel kombinera med andra behandlingar som filler och botox. 
Optimalt resultat om man bokar 2 behandlingar med 1 mån intervall var 6 mån. 

 

 
Eventuell reaktion och risker med behandling 
Viss rodnad, svullnad, blåmärken och skador kan uppträda efter behandlingen. Dessa löser sig 
vanligtvis spontant inom några dagar. 

 

 
Sällsynta fall 
Det finns enstaka rapporter om små knölar och ojämnheter som kan kvarstå flera månader efter 
behandling. 
 
I sällsynta fall har inflammatoriska reaktioner rapporterats, de har bestått av svullnad, rodnad och 
skleros vid injektionsstället, något som ibland kan påverka omgivande vävnad. Reaktionerna har 
uppstått inom några dagar eller veckor efter behandlingen. I sällsynta fall har reaktionerna varit 
återkommande och kvarstått i flera månader. 
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Mycket sällsynta fall 
I mycket sällsynta fall så har det uppstått en förlängd sklerosbildning, infektion, varbildning samt 
en gråaktig missfärgning vid behandlingsstället. De här reaktionerna kan utvecklas efter veckor 
eller månader efter en behandling och kvarstå i flera månader. I sällsynta fall har en längre 
varaktighet rapporterats, men de här reaktionerna avtar vanligen med tiden. Bildning av en 
sårskorpa, blodproppar, blindhet och ömsande skinn vid behandling är ännu mer sällsynt vid 
behandling. 

 

 
Att tänka på efter behandling 
Efter din behandling kan du i vissa fall vara öm, svullen och få blåmärken. Det går över efter 
några dagar. Får du kraftig onormal smärta, melerad eller blek hud kontakta din behandlare. 
 
- 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. 

 

 
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 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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