
Skriftlig information inför din estetiska 
injektionsbehandling  

Victoria Hellberg som utför estetiska injektionsbehandlingar på Aaura Dental Stockholm är 
specialistläkare inom ÖNH och estetik och är certifierade av estetiska injektionsrådet.  

Den estetiska verksamheten på Aaura Dental Stockholm är anmäld till Inspektionen för 
Vård och Omsorg (vårdgivarregistret). 

Aaura Dental verksamhetschefer är Sam Mark och Soheil Mark. 

Specialistläkare Victoria Hellberg har en tecknad patientförsäkring hos Folksam. 

Kontaktperson vid eventuella komplikationer efter estetisk injektionsbehandling är 
specialistläkare Victoria Hellberg. 

Estetiska injektionsbehandlingar på Aaura Dental Stockholm utförs enligt ”Lagen om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363)” och enligt 
denna lag gäller patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. 

BOTOX 

1. Läkemedel 

Jag använder Vistabel ® som tillverkas av läkemedelsfirman Allergan. Vistabel är godkänt 
av läkemedelsverket för estetisk rynkbehandling. 

2. Kostnad 

Kostnaden för behandling med botox får du information om vid din konsultation.  

3. Komplikationer och biverkningar 

Botox är ett läkemedel som kan ge biverkningar. Injektionsbehandlingar medför alltid en 
risk för blåmärken. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, hudrodnad och svullnad. 
Biverkningar kommer oftast de första dagarna efter injektionen och är övergående. Om 
botox skulle påverka rörligheten i en muskel som ansvarar för blinkningen ger detta ett 
hängande ögonlock. Kontakta din behandlande läkare vid tecken på oönskad effekt. 

4. Behandlingsförloppet och resultat  

Botox blockerar frisättning av muskelsammandragande signalsubstans från nerv till muskel. 
Därmed slappnar muskeln av och rynkan slätas ut. Behandlingsresultatet syns inom en 
vecka. Botox i käkmuskeln minskar kraften för tandpressning och när muskeln blir mindre 
ger det även en avsmalnande estetisk effekt. 

5. Eftervård  

Vi avråder från fysisk träning, stark solexposition, bastu och pool bad det närmaste dygnet 
efter behandling. Gnugga inte på det behandlade området ett dygn efterbehandling. Avstå 
från smink på det behandlade området ett dygn efter behandling. 

 



6. Förnyad behandling 

Botox effekt håller i sig ca 3 månader men individuella variationer från 2 till 6 månader 
förekommer. Botox i käkmuskeln håller ofta i sig längre och jag rekommenderar 1-2 
behandlingar per år.  

7. Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder? 

Botox har en unik lokal muskelavslappnande effekt och det finns inga andra likvärdiga 
behandlingsmetoder som kan ge dessa resultat.  

FILLERS 

1. Substans  

Jag använder Restylane ® fillers som tillverkas av läkemedelsfirman Galderma. 
Produkterna innehåller hyaluronsyra och bedövning Lidokain. 

2. Kostnad 

Kostnaden för behandling med fillers får du information om vid din konsultation. 

3. Komplikationer och biverkningar 

Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken. Efter injektionen kan det 
uppstå en viss rodnad och svullnad på området där injiceringen gjordes. Infektion är en 
komplikationsrisk och tecken till infektion är rodnad, svullnad, värmeökning och smärta. 
Då ska du behandlas med antibiotika som du får av oss på kliniken. Kontakta din 
behandlande sjuksköterska eller läkare vid minsta tecken på en oönskad effekt. 

Om hyaluronsyran skulle injiceras i ett kärl så behandlas det direkt med Hyalase® som 
löser upp hyaluronsyran. Ocklusion av blodkärl ger syrebrist i vävnaden som medför en risk 
för utveckling av pigmenteringsförändringar, sår och i värsta fall nekros och vävnadsdöd. 
Det finns även rapporterade fall av blindhet orsakade av behandling med fillers. Fillers kan 
även svullna upp, även lång tid efter behandling och då kontaktar du din behandlare. 
Nervpåverkan finns rapporterat som biverkan i behandlingsområdet även om det är mycket 
ovanligt.  

4. Behandlingsförloppet och resultat 

Fillers injiceras under/i huden med en tunn vass nål eller en längre trubbig nål beroende 
på behandlingsområdet. 

5. Eftervård 

Vi avråder från fysisk träning, stark solexposition, bastu och pool bad det närmaste dygnet 
efter behandling. Avstå från smink på det behandlade området ett dygn efter behandling. 

6. Förnyad behandling  

I kroppen har vi egna enzymer som bryter ner fillers. Denna nedbrytningsprocess är 
individuell. Fillers ligger kvar i genomsnitt 6-18 månader.  

7. Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder? 

Fett transplantation ger likartade resultat som vid behandling med fillers.  



SKINBOOSTER 

1. Substans 

Vi använder oss av Restylane® skinbooster Vital som är en mycket tunn hyaluronsyra som 
har utvecklats speciellt för att återfukta huden på djupet och öka hudens elasticitet. 

2. Kostnad 

Kostnaden för behandling med skinbooster får du information om vid din konsultation. 

3. Komplikationer och biverkningar 

Injektionsbehandlingar medför alltid en risk för blåmärken. Du kan få en rodnad i huden 
som ofta försvinner över natten. Det behandlade området kan även kännas lätt svullet de 
närmaste dagarna. Kontakta din behandlande läkare vid tecken på oönskad effekt.  

Om hyaluronsyran skulle injiceras i ett kärl så behandlas det direkt med Hyalase® som 
löser upp hyaluronsyran. Ocklusion av blodkärl ger syrebrist i vävnaden som medför en risk 
för utveckling av pigmenteringsförändringar och sår. Det finns även rapporterade fall av 
blindhet orsakade av behandling med fillers.  

4. Behandlingsförloppet och resultat 

Genom att injicera hyaluronsyra precis under hudytan återställer skinboosters fuktbalansen 
och förbättrar hudens struktur, spänst, elasticitet samt ger lyster. Vi använder oss antingen 
av en trubbig kanyl eller vass nål vid behandlingen. 

5. Eftervård 

Avstå från smink på det behandlade området 12 timmar efter behandling. Det är även bra 
att man undviker bastu och en direkt solexposition av behandlat område upp till 2 v efter 
behandling. 

6. Förnyad behandling 

Jag rekommenderar att behandlingen gör som en kur med 2-3 behandlingar med ca 4 
veckor mellan varje behandling. Resultatet med Restylane skinbooster ger en långvarig 
effekt och för att bibehålla resultatet rekommenderas en påfyllning en gång per år. Då 
behöver endast en behandling utföras. 

7. Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder? 

I dag finns det flertalet medicinska hudvårdsbehandlingar inkl. behandling med laser som 
ger en fin effekt på din hud.  

SCULPTRA 

1. Preparat 

Sculptra består av poly-L-mjölksyra som hjälper kroppen att bilda nytt eget kollagen. 
Sculptra tillverkas av läkemedelsfirman Galderma. Preparatet är ett pulver som man löser 
upp i sterilt vatten för injicering i huden. 



2. Kostnad 

Kostnad för behandling med en ampull Sculptra har ett normalpris på 8 000 kr för en 
ampull. Vi upplyser dig om din kostnad innan vi påbörjar behandlingen. 

3. Komplikationer och biverkningar 

Vid alla injektionsbehandlingar finns det en risk för blåmärken. Initialt blir det en svullnad 
i ansiktet av injicerad volym men denna svullnad lägger sig ofta snabbt. Det är ovanligt 
med allvarliga biverkningar. Injektion i kärl kan ge påverkan av syresättningen i området 
som kan leda till hudnekros. Vid injektionsbehandlingar finns det även rapporter om 
nervpåverkan och synbortfall. 

4. Behandlingsförloppet och resultat  

Jag behandlar ansiktet med Sculptra. Sculptra injiceras djupt i huden med en vass nål. 
Efter behandling masseras hela behandlingsområdet i ansiktet för att sprida produkten. 
Stimulering av din egen kollagenproduktion ger resultat efter 6 månader men det 
slutgiltiga resultatet ses först efter 9 månader. Studier visar att behandlingsresultatet 
håller i sig i ca 2 år.  Sculptra är biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det absorberas 
naturligt av kroppen och inte stannar kvar permanent. 

5. Eftervård  

Det är mycket viktigt att du masserar ditt behandlade område efter behandlingen. Vi ger 
instruktioner hur du ska massera. Regeln är minst 5 minuters massage, 5 ggr/d som du 
utför i 5 dagar.  

6. Förnyad behandling 

För att uppnå en fullvärdig effekt av denna behandling rekommenderar vi 2-3 behandlingar 
med ca 6 veckors mellanrum. Därefter rekommenderas en behandling årligen år för att 
upprätthålla behandlingsresultatet.  

7. Finns det andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder?  

Det är viktigt att poängtera att Sculptra inte är någon fillers som ger en direkt 
volymsubstitution. Denna behandling kan jämföras med trådbehandling där trådarna 
stimulerar din egen kollagenproduktion. 
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Victoria Hellberg Specialistläkare 

Aaura Dental Stockhom 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta mig på telefon: 070-244 56 31 


