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Informationer til dig som klient 
 
Nogle af de undersøgelser og behandlinger, som vi tilbyder dig hos Cutis Clinic, 
kræver at du forud får en rækker informationer, som du skal læse igennem og 
forstå.  

Når du møder vores behandlere til undersøgelse og/eller behandling, skal du også 
afgive dit samtykke til, at du både har læst og forstået informationen, og at du 
fortsat ønsker behandlingen. 

Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt, og vi påfører i 
din journal, når du har afgivet samtykket.  

Er der noget i den følgende information, som du gerne vil have uddybet eller 
forklaret, så skal du ikke tøve med at spørge din behandler, eller ringe til os forud, 
så vi kan hjælpe dig med at uddybe informationerne. 

Det er vigtigt for os, at du føler dig velinformeret og tryg ved den kommende 
behandling. 

God læselyst.
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Hyaluronidase 

Om behandlingen 
Hyaluronidase er et enzym, som er naturligt forekommende i kroppen. Enzymet dannes 
af hvide blodlegemer og hjælper kroppen med at bekæmpe infektion. I kosmetisk 
øjemed anvendes hyaluronidase i to situationer:

• til akut fjernelse af ikke-permanent filler ved mistanke om injektion af filler i blodkar

• til planlagt fjernelse af ikke-permanent filler såfremt filler ønskes opløst af 
kosmetiske eller medicinske årsager

Alle klinikker som anvender ikke-permanente fillers bestående af hyaluronsyre skal 
have hyaluronidase fast på lager. Handelsnavnet er i Danmark ofte Hyalase og stoffet 
forekommer i forskellige koncentrationer. Enzymet er animalsk udvundet.

Vi behandler ikke med hyaluronidase hos:

• Gravide 

• Ved kendt allergi for hyaluronidase samt allergi for bi og hveps 

• Ved infektion i det hudområdet som skal behandles
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Forundersøgelse
Efter at have læst denne skriftlige 
patientinformation skal du til en 
forundersøgelse, hvor vi vil vurdere om 
behandling med hyaluronidase er relevant. 
Vi vil sammen drøfte, hvordan der skal 
behandles og lægge en behandlingsplan.
 
Ved forundersøgelsen modtager du mundtlig 
information om behandlingen, og du har 
mulighed for at stille spørgsmål. Du er 
velkommen til at medbringe en bisidder. 

Behandling tilbydes efter forundersøgelsen, 
når du har givet dit samtykke, og der ikke 
er fastsat krav om minimal betænkningstid 
ved denne type behandling, og mange 
vælger at modtage behandling samme dag 
som forundersøgelsen. Behandling tager få 
minutter.

I det usandsynlige tilfælde at der opstår et 
akut behov for behandling med hyaluronidase 
ved behandling med filler, har du under 
samtykkeafgivelse til behandling med ikke-
permanent filler ligeledes givet samtykke til 
behandling med hyaluronidase.

Behandling med hyaluronidase
Der tages et foto af huden, som opbevares 
sikkert i din patientjournal. Billedet anvendes 
til at dokumentere udviklingen i tilstanden 
og et billede forud for hver behandling er et 
lovkrav.  

Behandling med hyaluronidase foregår ved, 
at en ampul med et tørstof indeholdende 
det aktive enzym blandes med et 
lokalbedøvelsesmiddel (Lidocain eller 
Xylocain) eller isoton saltvand (NaCl).  
 
Herefter injiceres opløsningen med en tynd 
kanyle i det område, hvor filler bestående 
af hyaluronsyre er placeret. I visse tilfælde 
foretages behandlingen ultralydsvejledt.
 
Fordelen ved behandling med hyaluronidase 
er:

• Behandling virker hurtigt

• Behandling er normalt effektiv 

• Behandling forløber normalt ukompliceret 

med få bivirkninger

• Behandling kan gentages ved behov

 
Du kan tage direkte tilbage på arbejde 
efter behandling, men vi vil vurdere 
din hudreaktion i ca. 15 minutter efter 
behandling.  
 
Du må forvente en vis rødme og hævelse 
efter behandlingen. Blå mærker kan opstå 
efter enhver injektion i huden. Du må 
anvende make-up i behandlingsområdet 
dagen efter behandling. 
 
Almindelige bivirkninger er:

• Svie, kløe, rødme og hævelse ved 
indstiksstedet 

Meget sjældne bivirkninger er:

• Anafylaktisk reaktion (kløe, hævelse, 
nældefeber, luftvejssymptomer, hævelse af 
tunge, almen utilpashed mm.) som oftest 
opstår indenfor minutter efter behandling. 
Du skal dog kontakte klinikken eller søge 
læge akut, hvis disse symptomer opstår 
eller du føler dig utilpas, efter du har 
forladt klinikken.



5

Resultatet  
Resultatet ses normalt indenfor få sekunder eller minutter, hvor filleren opløses. 
Efterfølgende opstår en grad af rødme og hævelse, som aftager indenfor få dage, 
hvorefter resultat kan vurderes.

Såfremt der ikke opnås et tilfredsstillende kosmetisk resultat kan behandling med 
hyaluronidase gentages. I akutte tilfælde hvor en ikke-permanent filler skal fjernes hurtigt, 
gentages behandling med cirka 15 minutters interval ved utilstrækkelig effekt. 
 
Du kan kontakte os via telefon 70 20 70 66 eller via mail: info@cutisclinic.dk
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