Samtykkeerklæring og information om COOL Sculpting behandling
COOL Sculpting
Coolsculpting er en ikke-kirurgisk behandling, som med kulde, reducerer fedtcellerne, i det behandlede område,
med mindst 20-25 procent efter bare en enkelt behandling.
Hver person har forskellige behov og ønsker, og derfor er det vigtigt med en konsultation inden behandlingen.
Ved konsultationen kan vi skræddersy en behandlingsplan, som fokuserer direkte på dine specifikke
problemområder. Du er velkommen til at have en ven eller veninde med til konsultationen.
Områder der kan behandles er mave, flanker, under bh’en på ryggen, overarme, inderlår, mandebryst,
dobbelthage og knæ.

Selve behandlingen
En behandling varer fra 35 min til flere timer, afhængig af hvilke og hvor mange områder du vil have behandlet.
Det er ikke nødvendigt at tage smertestillende inden behandlingen.
Inden behandlingen starter, vil sygeplejersken markere det område, der skal behandles, du vil blive vejet, og der
vil blive taget før-billeder.
Når din behandling starter, får du lagt en tynd gelé plade på området, hvorefter coolsculpt applikatoren påføres.
Vævet suges ind i applikatorskålen ved vakuum, og der tilføres en kontrolleret kulde. Applikatoren sidder på i 3575 minutter, alt efter hvilket området der behandles.
Lige når applikatoren påføres, kan du i 2-5 minutter mærke en sugen og ryk i vævet. Du vil kunne mærke kulde i
området som føles som prikken og stikken, men efter 6-7 minutter ”sover” området og du mærker kun ganske
lidt.
Du vil være alene på stuen under behandlingen, men kan altid komme i kontakt med sygeplejersken. Under
behandlingen kan du læse, arbejde på computer eller blot tage en lur.

Bivirkninger
Lige efter at applikatoren er taget af, vil området være rødt og føles hårdt .
Du kan mærke et vist ubehag, imens området masseres, og varmen vender tilbage til området. Ubehaget
forsvinder i løbet af nogle minutter.
Området kan være rødt i flere timer, og der kan forekomme blå mærker. Hævelse og ømhed vil vare i 1 til 2 uger,
og vi anbefaler at man ifører sig shapewear for at mindske hævelsen. Du kan muligvis mærke en let krampe i
området, hvilket er helt normalt og vil forsvinde i løbet af nogle timer. I nogle tilfælde kan kramperne vare op til
flere uger. Ligeledes kan der i flere uger forekomme små muskelsitringer, niv og jag, og huden kan være
hypersensitiv, eller følelsesløs.

De fleste kan genoptage dagligdagen lige efter behandlingen, men nogle føler sig matte og sløje dagen efter
behandlingen.
I meget sjældne tilfælde (5%), opleves der ”late on set pain”. Dette vil vise sig efter 4 -5 dage, og varer op til 14
dage. Dette er ufarligt og vil altid forsvinde igen, men kan være ganske ubehageligt. Stærk smertestillende ville
kunne afhjælpe dette, og medicinen kan fås hos N’AGE ved henvendelse.
I ekstrem sjældne tilfælde (0,0025%), kan der opstå ”Paradoxal Hyperplasi” i det behandlede område; dvs. at
fedtcellernerne øges i størrelse i stedet for det modsatte.
I sjældne tilfælde – kan der ses en let fordybning kaldet ”shark bite” der hvor cool applikatoren har siddet på
huden.
Der kan i sjældne tilfælde ses midlertidig mørkfarvning af huden.

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959.
Resultat
Efter behandlingen starter fedtreduktionen gradvist. Du kan begynde at se resultater efter 3 uger, men der må
påregnes 3 mdr. for at se fuldt resultat. Din krop fortsætter med den naturlige udskillelse af fedtet i op til 4
måneder efter behandlingen.
Hvis du tager på efterfølgende, vil det æstetiske resultat være mindre synligt.
Vi anbefaler en kontrol tid 8 uger efter din Coolsculpt behandling, så vi kan følge op på dit resultat, og planlægge
det videre forløb.
Information og samtykke
Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med
behandling med COOL Sculpting.
Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at medbringe en
bisidder ved konsultationen. Jeg har fået tilfredsstillende svar på mine spørgsmål.
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.
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