Samtykkeerklæring og information om behandling med Thermage®

Thermage®
Thermage® er en etableret og godkendt behandling til opstramning af løs hud i ansigt, på hals og mave.
Bivirkningerne ved behandlingen er meget få. Nedenfor er beskrevet de bivirkninger, der er observeret ved
behandlingen, som vi vil bede dig læse igennem inden din Thermage® behandling.
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Strukturændringer på hudoverfladen: Der er rapporteret få tilfælde af lokale fordybninger på
hudens overflade i panden og den midterste/nederste del af ansigtet. I nogle få tilfælde er disse
symptomer forsvundet med tiden. I nogle tilfælde har den behandlende læge valgt at bruge
Restylane for at udjævne fordybningerne.
Forbrændinger: Thermage® kan i sjældne tilfælde medføre opvarmning af de yderste hudlag med
forbrændinger og efterfølgende blærer som resultat.
Pigmentændringer: Der er med Thermage® observeret få tilfælde af pigmentændringer efter
behandlingen.
Blå mærker: I meget sjældne tilfælde kan behandlingen forårsage blå mærker, der typisk forsvinder
i løbet af nogle dage.
Rødmen/blegning: Det behandlede område bliver ofte midlertidigt rødt (rødmen) eller hvidt
(blegning). Rødmen forsvinder typisk i løbet af nogle timer, men har dog i sjældne tilfælde varet
længere. Blegning forsvinder typisk i løbet af 24 timer.
Hævelser: Det behandlede område kan hæve op. Hævelser forsvinder normalt i løbet af 3-5 dage
eller mindre.
Smerter: De fleste mennesker mærker et varmerelateret ubehag ved behandlingen. Ubehaget er
midlertidigt under proceduren og lokalt i behandlingsområdet. Et mindre antal patienter har
rapporteret om lidt længere varende smerter i behandlingsområdet.
Ændret følelse: Thermage® har modtaget rapporter om få tilfælde af lokal, forbigående ”ændret
følelse” og øget sensibilitet. Disse tilfælde har typisk afhjulpet sig selv i løbet af kort tid, men har i
få tilfælde varet ved i flere uger.
Herpes simplex: Herpes infektion kan i sjældne tilfælde bryde ud i et behandlet område, hvor der
tidligere har været forkølelsessår.
Allergiske reaktioner: Der er risiko for en allergisk reaktion over for materialer, der anvendes under
Thermage®-behandlingen herunder bedøvelsesmidler, blækket til markering af huden eller andre
lægemidler eller stoffer, som anvendes sammen med ThermaCool.

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for arbejdstid: 3160 9959.

Effektivitet
Eftersom alle individer er forskellige, kan det ikke med sikkerhed forudsiges, hvem der kan have gavn af
behandlingen med ThermaCool-udstyret. Visse patienter vil opleve en meget tydelig forbedring, mens
andre måske kun ser en lille eller slet ingen forbedring, ca. 3 %. Der skal eventuelt flere behandlinger til for
at opnå det ønskede slutresultat, eller måske er det nødvendigt med mindre ”retoucheringsprocedurer”.
Formentlig ses der hyppigere mindre effekt hos ældre, hvor huden er solskadet og meget løs.

Holdbarhed
Holdbarheden afhænger af alder og livsstil, men efter en behandling forynges huden med ca. 5 år,
hvorefter resultatet reduceres i takt med, at huden naturligt ældes.

Information og samtykke
Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse
med behandling med Thermage®.
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, og Jeg har svaret oprigtigt på spørgsmål
om mit helbred, og jeg accepterer at følge den behandlende hudlæges anvisninger.
Jeg er ikke gravid.
Jeg giver hermed min tilladelse til at blive behandlet.
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