Samtykkeerklæring om Sunekos
Sunekos
Sunekos (Sunekos 200, Sunekos 1200 og Sunekos Body) består af Hyaluronsyre og aminosyrer ( glycin, L-prolin, Llysin, HCI, L-Valin og L-alanin). Denne kombination af aminosyrer og hyaluronsyrer hjælper hudcellerne til at
regenerere, således at de stimuleres til at producere nyt kollagen og elastin, hvorved huden repareres og
genopbygges.

Sunekos til løs og kreppet hud
Med Sunekos (200 og 1200) kan man behandle mørke rande, poser og løs hud under øjnene, kreppet hud i
underansigtet og på halsen, décolleté samt hænder.
Med Sunekos Body kan man behandle løs og kreppet hud på hals, arme, mave, inderlår samt knæ.
Behandlingen
Selve behandlingen foretages ved, at man med en meget tynd nål sprøjter små mængder Sunekos ind i punkter lige
under huden i det område, der skal behandles. Til behandling af øjenområdet og pande anbefales 3 behandlinger
med 2 ugers interval. Til de øvrige områder anbefales 4 behandlinger med 2 ugers interval.
Efter behandling
Efter behandlingen skal man lade det behandlede område være. Ligeledes frarådes brug af makeup i de behandlede
områder i 4 timer efter behandlingen. Herefter kan man bruge makeup og fortsætte hudplejerutiner.
Bivirkninger
Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom let rødme, hævelse, blå mærker og
kløe. Derudover ses sjældent bivirkninger.
Ved behandling i øjenområdet kan der meget sjældent ses hævelser i op til en uge.
Ved spørgsmål til behandlingen kan man ringe til AKUT-telefonen, der altid er åben. Den kan også benyttes uden for
arbejdstid: 3160 9959.
Effekt af behandlingen
Det fulde resultat af Sunekos behandlingen ses en måned efter behandlingsforløbet med Sunekos i form af:
- Øget fasthed
- Øget elasticitet af huden
- Reduktion af rynker
- Lysere hudtone under øjne
Sunekos anvendes både til den unge hud for at forebygge og til den mere modne hud for ar reducere ældningstegn
og reaktivere de cellulære funktioner.
Forsigtighedsregler
Behandlingen gives ikke til gravide, ammende eller på hudområder, hvor der ses aktiv hudsygdom.

Information og samtykke
Efter at have gennemlæst denne skriftlige information skal man have mundtlig information om behandlingen og
mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Efter den mundtlige
information skal der være mindst to dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen.
Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med
behandling med Sunekos.
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.
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