Samtykkeerklæring og information om behandling med Profhilo

Hvad er Profhilo?
Profhilo er bioremodellering af hudens elasticitet. Bioremodellering er et innovativt anti-aging koncept som
modvirker manglende elasticitet i huden. Produktet er let at integrere i hudens væv, og her genopretter det
niveauet af hyaluronsyre, som i forvejen er tilstede i huden.
Kliniske data bekræfter at hudens struktur, elasticitet og fugtbalance forbedres og derved får vi en
opstrammende virkning.
Hvordan virker det i huden?
Profhilo stimulerer cellerne til at producere mere collagen og elastin. Det betyder, at vi igen kan tilføre huden
collagen, som vi mister med alderen, og derved får vi et resultat, der kan ses på hudens struktur samt i form af
en bedre fugtbalance. Alt dette vil tilføre en glød til huden.
Behandling med Profhilo indebærer få injektionssteder, hvilket reducerer ubehag per session, derudover er der
minimal genopretningstid. Resultatet ses allerede efter to behandlinger.

Hvor lang tid holder det?
Det vil afhænge af hudens tilstand, alder samt område. Typisk vil man sige mellem 6-8 måneder. For at
vedligeholde sit resultat vil behandlingen derfor skulle gentages hver 6.-8. måned.

Hvor mange behandlinger skal man have?
Vi anbefaler at man får 2 behandlinger med 1 måneds mellemrum mellem hver behandling.

Profhilo anvendes til:
Der hvor der er mangel på elasticitet i huden, fine linjer og rynker. Områder der kan behandles er:
•
•
•
•
•

Ansigt
Hals
Decolleté
Hænder
Arme

Normale reaktioner efter behandling med Profhilo:
Der kan ses rødme, hævelse, ømhed og kløe i de behandlede områder. Der kan desuden opleves enkelte blå
mærker. Risikoen for disse øges, hvis du spiser fiskeolie eller får medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. kodimagnyl,
ibuprofen, hjertemagnyl eller lign). Reaktionerne forsvinder typisk efter få dage. Hold evt. pause 2-3 dage før og
2-3 dage efter behandlingen med medicin og kosttilskud, der øger risikoen for blå mærker.

Komplikationer:
Ligesom med andre injektionsbehandlinger, er der en lille risiko for hævelse og blå mærker, såvel som infektioner
og allergiske reaktioner med kløe og ømhed.

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959.
Efter behandlingen:
Undgå at røre de behandlede områder i 6 timer og brug ikke makeup samme dag.
Information og samtykke:
Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med
behandling med Profhilo.
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 haft 2 døgns betænkningstid
inden min behandling.
Jeg har svaret ærligt på spørgsmålene om min medicinske historie.
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet med Profhilo.
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