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Informerat samtycke – Hylaform®-injektioner 

Instruktioner 

Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din 

kirurg att informera dig om injektioner med vävnadsfillern Hylaform® (animaliskt 

stabiliserad hyaluronsyra, INAMED), dess risker såväl som alternativa behandlingar. 

Det är viktigt att du läser all den här informationen noga. Var vänlig och sätt din 

signatur på varje sida, vilket visar att du läst sidan och samtycker till operation 

såsom föreslaget av din plastikkirurg, med ditt godkännande. 

 

Allmän information 

Hyaluronsyra är ett naturligt förekommande socker som finns hos alla däggdjur. Det 

är ett material som är en beståndsdel i olika mjuka vävnader. Hyaluronsyra kan 

också vara syntetiskt producerat från animalisk vävnad, kemiskt stabiliserat och 

renat för att användas som en injicerbar vävnadsfiller (animaliskt stabiliserad 

hyaluronsyra, INAMED). Hylaform® har godkänts av FDA för att behandla rynkor i 

ansiktet och ojämnheter i mjuk vävnad. Hylaform®-injektioner skräddarsys för varje 

patient, beroende på hans eller hennes särskilda behov. Hylaform® kan inte stoppa 

åldrandet, med det kan tillfälligt dölja rynkor och sänkor i huden.  

Hylaform®-injektioner kan ges som en ensam behandling eller i kombination med 

andra behandlingar, t ex  BOTOX®, eller som ett komplement till ett kirurgiskt 

ingrepp. Hylaform®-injektioner kräver lokalbedövning för att minska obehaget. Filler 

för mjuk vävnad, såsom Hylaform®, ger tillfällig svullnad, rodnad och 

nålsticksmärken som försvinner efter ett par dagar. Regelbundna behandlingar är 

nödvändigt för att bibehålla effekten över tid. Hylaform® absorberas sakta av 

kroppen. Hur länge resultatet varar varierar.  
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Alternativa behandlingar 

Till behandlingsalternativen hör att inte behandla sänkor och rynkor i huden på något 

sätt. Man kan också behandla rynkorna och sänkorna genom andra typer av 

behandlingar, t ex: laser, kemisk peeling, andra hudbehandlingar, dermabrasion, 

alternativa fillers eller kirurgi som ögonlocksplastik, ansiktslyft och ögonbrynslyft när 

detta är nödvändigt. Även alternativa behandlingsformer är förenade med risker och 

potentiella komplikationer. 

 

Risker med Hylaform®-injektioner 

Varje injektion med filler för mjuk vävnad är förenat med risker, och det är viktigt att 

du förstår dessa risker.  En persons val att undergå en kirurgisk behandling är en 

avvägning mellan risker och fördelar. Även om majoriteten av alla patienter slipper 

komplikationer, bör du diskutera alla tänkbara risker med din läkare för att 

säkerställa att du är helt på det klara med alla tänkbara konsekvenser som 

injektioner med Hylaform® kan få. Problem som är förenade med fillers kan vara 

sådana som är relaterade till alla typer av injektioner, eller potentiella komplikationer 

förenat med vävnadsfillers, inklusive Hylaform®. Personer som överväger injektioner 

med Hylaform® bör ta del av ytterligare information om ämnet innan de undergår 

behandling.  

 

Normala tillstånd efter fillerinjektioner, inklusive de som är förknippade med 

Hylaform® 

Blödning och blånader – Det är möjligt, men ovanligt, att du blöder efter din 

behandling med Hylaform® eller efter lokalbedövningen. Blånader kan förekomma. 

Om du skulle drabbas av blödningar efter injektionen kan du behöva akut vård eller 

kirurgi. Aspirin, antiinflammatoriska läkemedel, trombocythämmare, antikoagulantia, 
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Vitamin E, ginkgo biloba och andra örter och homeopatiska medel kan bidra till 

ökade blödningar. Ta inte dessa preparat tio dagar före och efter din Hylaform®-

injektion. 

 

Svullnad – Svullnad (ödem) är normalt efter injektionen. Det lägger sig efter några 

dagar. Om svullnaden lägger sig väldigt långsamt, kan medicinering bli nödvändigt.  

 

Erythema (rodnad) - Erythema uppträder efter injektionen. Det kvarstår i några 

dagar efter injektionen 

 

Nålsticksmärken – Synliga märken efter nålstick är normalt och försvinner efter ett 

par dagar.  

 

Acneliknande hudutslag – Acneliknande hudutslag kan förkomma efter injektionen. 

Dessa försvinner vanligen efter ett par dagar.  

 

Hudklumpar – Hudklumpar kan uppstå efter injektioner med Hylaform®. Dessa 

tenderar att slätas ut med tiden. I vissa fall kan det vara möjligt att känna den 

injicerade fillern under lång period.  

 

Synliga fyllnadsmaterial – Det är möjligt att man ser fillern som injicerats där som 

huden är tunn.   

 

Asymmetri – Människans ansikte är normalt sett asymmetriskt, både 

utseendemässigt och anatomiskt. Det är inte säkert att man kan uppnå perfekt 

symmetri med fillerinjektioner. Variationer kan uppstå från en sida till en annan vad 
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gäller hur vävnaden svarar på injektioner med Hylaform®. Detta kan kräva ytterligare 

injektioner.  

 

Smärta – Obehag förenat med Hylaform®-injektioner vara vanligtvis bara en kort 

stund.   

 

Hudkänslighet – Utslag, klåda, känslighet och svullnad kan vara effekter av 

Hylaform®-injektioner. Efter behandlingen bör du minimera solexponeringen, 

exponeringen för UV-ljus och extremt kyla tills den initiala svullnaden och rodnaden 

lagt sig. Om du överväger laserbehandling, kemisk peeling eller någon annan 

hudbehandling efter Hylaform®-behandlingen, eller om du nyligen genomgått någon 

av ovanstående behandlingar och huden inte helt läkt, finns risken för inflammation.  

 

Risker med Hylaform®-injektioner 

Även om infektion är ovanligt efter en Hylaform®-injektioner kan bakterier, svamp 

och virala infektioner uppstå. Herpes simplex virus runt munnen kan 

uppstå/återuppstå. Detta gäller både individer som tidigare haft utslag av Herpes 

simplex och de som aldrig haft det förut. Medicin som du får utskriven ska tas både 

innan och efter behandlingen för att undertrycka en infektion orsakat av detta virus. 

Om en infektion skulle uppstå kan behandlingen inkludera antibiotika, inläggning på 

sjukhus och/eller ytterligare kirurgiska ingrepp.  

 

Skada på djupare strukturer – Under injektionen kan skada uppstå på djupare 

strukturer såsom blodkärl, nerver och mjuk vävnad. Skada på djupare strukturer kan 

vara tillfälligt eller permanent. 
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Hudnekros – Det är väldigt ovanligt att hud eller djupare vävnad dör efter 

Hylaform®-injektioner. Hudnekros kan leda till oacceptabel ärrbildning. Om denna 

ovanliga komplikation skulle uppstå kan ytterligare behandling eller kirurgi bli 

nödvändigt.  

 

Granulom – Smärtsamma svullnader i huden och i djupare vävnad efter Hylaform®-

injektioner är extremt ovanligt. Om detta skulle uppstå kan ytterligare behandlingar 

eller kirurgi bli nödvändigt.   

 

Allergiska reaktioner och hyperkänslighet – Som med alla biologiska produkter 

kan allergiska och anafylaktiska reaktioner uppstå. Hylaform® utvinns ur 

kycklingvävnad och ska inte användas av individer som har en historia med allergi 

mot kyckling (aviär protein) eftersom lokala eller systemiska reaktioner kan uppstå. 

Allergiska reaktioner kan kräva ytterligare behandling. 

 

Ärrbildning - Hylaform® ska inte användas av individer som har en känd känslighet 

för att utveckla keloider, hypertrofiska ärr eller pigmentstörningar.   

 

Hudstörningar - Hylaform ska inte injiceras i områden med aktiva inflammationer 

eller infektioner (t ex cystor, finnar, utslag eller nässelutslag).  

 

Antikroppar mot Hylaform® - Närvaron av antikroppar mot hyaluronsyra kan 

reducera effektiviteten eller generera en reaktion mot injektionen. Den hälsomässiga 

betydelsen av antikroppar mot hyaluronsyrefillers är inte känd.  
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Oavsiktlig intraartiell injektion - Det är extremt ovanligt att Hylaform®-injektionen 

oavsiktligt ges i de arteriella strukturerna och orsakar en blockering av blodflödet. 

Detta kan leda till hudnekros i ansiktet eller förstöra blodflödet till ögat vilket leder till 

förlust av synen. Riskerna och konsekvenserna med intraartiella injektioner med  

Hylaform® är okända och inte förutsägbara.  

 

Under/överkorrigering – Injektioner med Hylaform® och andra fillers för att 

korrigera rynkor och konturbrister i mjuk vävnad kanske inte leder till önskat resultat. 

Mängden korrigering kan vara otillräcklig eller överdriven. Det kanske inte är möjligt 

att kontrollera injektionsprocessen på grund av faktorer som är individuella för varje 

patient. Om underkorrigering är problemet kan du rådas att överväga ytterligare 

injektioner.  

 

Förflyttning av Hylaform® - Hylaform® kan förflytta sig från det initiala 

injektionsområdet och bli synligt och fult i angränsande vävnader eller ge andra 

oönskade effekter.  

 

Reaktioner på läkemedel och lokalbedövning – Möjligheten finns för systemisk 

reaktion på antingen lokalbedövningen eller epinefrin som används för känsliga 

nerver. Reaktionen inkluderar svimfärdighet, hjärtklappning och svimning. Medicinsk 

behandling för att behandla detta kan bli nödvändigt.  

 

Ytterligare råd 

Otillfredsställande resultat - Hylaform®-injektioner kanske inte kan möta dina 

förväntningar avseende förbättring av rynkor och  insjunken vävnad. Risken finns för 

dåliga eller otillräckligt resultat. Ytterligare injektioner kan bli nödvändigt. Kirurgiska 
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ingrepp eller andra behandlingar kan rekommenderas som en kompletterande 

behandling.  

 

Okända risker – Möjligheten finns att man upptäcker ytterligare risker med 

Hylaform®-injektioner under vägens gång.  

 

En kombination av behandlingar - I vissa fall kan Hylaform®-injektioner eller andra 

fyllnadsmaterial användas som ett komplement till   

Hylaform® för att behandla särskilda delar av ansiktet eller för att förstärka resultatet. 

Effekten av andra behandlingsformer (laser eller andra ljusbehandlingar, 

microdermabrasion, dermabrasion eller kemisk peeling) på hud som tidigare 

behandlats med Hylaform® är okänd.  

 

Graviditet och amning – Man har inte utfört några reproduktionsstudier på djur för 

att ta reda på om Hylaform® kan orsaka fosterskador och det är inte känt om 

Hylaform®kan utsöndras i bröstmjölk. Man rekommenderar dock att gravida kvinnor 

och ammande mödrar avstår från Hylaform®-behandling.  

 

Medicin – Det är inte känt om Hylaform® reagerar på andra läkemedel i kroppen.  

 

Långvariga resultat – Injektioner med Hylaform® ska inte betraktas som en 

permanent korrigering av rynkor och ojämnheter. Med tiden kommer  

Hylaform® att långsamt absorberas av kroppen och rynkorna och ojämnheterna 

återuppstå. Regelbundna behandlingar med Hylaform® är nödvändigt för att 

bibehålla effekten. Senare förändringar i ansiktet och ögonvrårna kan uppträda som 

ett resultat av åldrande, viktupp/nedgång, solexponering eller andra omständigheter 
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som inte är relaterade till Hylaform®-injektionerna. Framtida kirurgi eller andra 

behandlingar kan bli nödvändigt. Hylaform®-injektioner stoppar inte åldrandet eller 

ger heller en permanent uppstramning och förbättring av rynkorna.   

 

Ekonomiskt ansvar 

På Renaissance Clinique erbjuder vi flera olika alternativ så att våra patienter kan 

fatta ett enkelt beslut avseende hur de vill finansiera sin kosmetiska behandling. 

Priset vi ger dig under konsultationen inkluderar alla kostnader. Det tillkommer inga 

dolda kostnader för t ex operationssal eller andra avgifter som andra kliniker kanske 

lägger till i sista minuten.   

 

Kontant 

Att betala kontant är alltid det enklaste och lättaste sättet att betala.  

 

Postanvisningar och checkar 

Vi accepterar postanvisningar och checkar för vilken summa som helst  

 

Kreditkort 

Vi accepterar alla stora kreditkort: 

• Master Card  

• Visa  

• American Express  

 

Finansiering 

Det är inte längre nödvändigt att senarelägga ett kirurgiskt ingrepp som du verkligen 

vill göra. Du behöver heller inte oroa dig för att inte kunna betala. Vi arbetar 
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tillsammans med Connect Capital. Det här alternativet ger dig möjlighet att betala lite 

varje månad men under en längre tid.  Självklart är du alltid välkommen att gå via din 

egen bank, finansinstitut eller kreditföretag för att säkra dina lån. Valet är ditt. Gå in 

på vår hemsida för att ladda ner ansökningsformulär. 

 

Ansvarsfriskrivning 

Formuläret för informerat samtycke används för att kommunicera information om den 

föreslagna kirurgiska behandlingen, dess risker och tänkbara alternativa 

behandlingar inklusive icke-kirurgiska sådana. Processen för informerat samtycke är 

ett försök att definiera principerna bakom riskinformationen, vilket generellt borde 

möta de flesta patienters behov. Men, formuläret för informerat samtycke ska inte 

betraktas som allomfattande när det kommer till att definiera andra 

behandlingsalternativ och ingreppets risker. Din läkare kan förse dig med ytterligare 

eller annan information som baseras på ditt specifika fall och din medicinska status. 

Formuläret för informerat samtycke syftar inte till att definiera eller fungera som en 

standard för medicinsk vård. En standard baseras på alla fakta vid varje individuellt 

fall och kan komma att ändras i takt med att vetenskapen och tekniken utvecklas och 

en ny praxis görs gällande. Det är viktigt att du läser ovanstående noggrant och att 

alla dina frågor är besvarade innan du signerar ditt samtycke på nästa sida. 

 

Samtycke för kirurgi / förfarande / behandling  

1. Jag befullmäktigar härmed Dr. Montroyal och sådana assistenter som kan bli 

utvalda att utföra följande ingrepp/behandling: 

HYLAFORM®-INJEKTION (förteckning över de anatomiska områden där 

HYLAFORM® kommer att injiceras) 

Jag har fått följande informationsblad: 
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INFORMERAT SAMTYCKE – HYLAFORM®-INJEKTIONER 

2. Jag inser att det, under operationen och den medicinska behandlingen, eller 

anestesin, kan inträffa oförutsedda händelser som nödvändiggör andra ingrepp eller 

förfaranden än de som nämns ovan. Därför befullmäktigar jag ovan nämnda läkare 

och hans assistenter eller utvalda ställföreträdare att utföra sådant som enligt hans 

professionella bedömning är nödvändiga eller önskvärda. Fullmakten under denna 

paragraf ska inkludera alla tillstånd som kräver behandling och som inte är kända för 

min läkare då behandlingen startar. 

3. Jag samtycker till den anestesi som anses nödvändig eller tillrådig. Jag är 

medveten om att alla former av anestesi är förenat med risker och möjligheten finns 

för komplikationer, skador och ibland döden.  

4. Jag erkänner att ingen har gett mig några garantier angående resultatet.   

5. Jag samtycker till att bli fotograferad eller filmad före, under och efter 

operationen(erna) eller behandlingen(-arna), vilket inkluderar lämpliga delar av min 

kropp, för medicinska eller vetenskapliga syften eller i utbildningssyfte, under 

förutsättning att min identitet inte avslöjas av bilderna.   

6. I medicinskt utbildningssyfte samtycker jag till observatörers tillträde i 

behandlingsrummet.   

7. Jag ger mitt tillstånd för att lämna ut mitt personnummer till lämpliga organ för 

juridisk rapportering och registrering vid en medicinsk enhet, om så är nödvändigt.  

8. Jag förstår att kirurgens avgifter är separerade från kostnaden för anestesi och 

sjukhusavgifter, och jag accepterar detta. Om ett andra ingrepp blir nödvändiga 

kommer jag att krävas på ytterligare avgifter.  

9. Jag inser att det är ett alternativ att INTE genomgå operationen. 

10. MAN HAR FÖRKLARAT FÖLJANDE FÖR MIG PÅ ETT SÄTT SOM JAG 

FÖRSTÅR: 
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a. OVAN NÄMNDA BEHANDLING ELLER INGREPP SOM JAG SKA UNDERGÅ  

b. DET KAN FINNAS ALTERNATIVA INGREPP ELLER BEHANDLINGSMETODER 

c. INGREPPET ÄR FÖRENAT MED RISKER  

JAG SAMTYCKER TILL BEHANDLINGEN ELLER INGREPPET OCH TILL OVAN 

NÄMNDA (PUNKT 1-12). JAG ÄR NÖJD MED HUR MAN HAR FÖRKLARAT 

DETTA FÖR MIG.  

 

______________________________________________        _______________ 
Patienten eller patientens förmyndare                                         Datum 
 
 

Vittne 
 

 

 


