BOTOX
De rynkor som kan behandla framgångsrikt med Botox och som ger mest fördelaktigt
resultat är de som kommer fram vid muskelanvändning, dvs. mimikrynkor. Rynkor som
man har i avslappnat tillstånd i ansiktet behandlas ej med Botox utan bäst med
Restylane.
Områden med rynkor/linjer som vi kan behandla med Botox är - pannan,
bekymmersrynkan mellan ögonbrynen (glabella), de s.k kråksparkarna runt ögonen.
Vissa specialområden som överläpp, munvinklar, haka och rynkor på näsan kan
behandlas. Man kan även ta bort en del fina linjer i ansiktet, ge ögonbrynen ett lättare
lyft samt ta bort *strängar* på halsen med Botox.
Botox har använts sedan 80-talet inom sjukvården och sedan 90-talet inom estetisk
hudvård för behandling av rynkor.
Vad är BOTOX ?
BOTOX eller Botolinumtoxin A, är ett läkemedel som tillverkas av bakterier i
laboratorium. BOTOX har en övergående effekt på musklernas förmåga att dra sig
samman. Botulinum toxin A säljs under olika namn såsom BOTOX och Vistabel men
substansen är densamma.
Hur går en behandling till ?
I samband med konsultationen bestämmer du tillsammans med vår läkare vilket/vilka
områden som ska behandlas. BOTOX injiceras i små mängder med en mycket tunn nål i
de muskler man vill få en avslappning i. Behandling tar inte så lång tid och gör inte så
väldigt ont. Du kan vara som vanligt direkt efter behandling men bör undvika stor fysisk
aktivitet (träning) första dygnet.
Hur säkert är BOTOX ?
BOTOX är ett säkert och välprövat läkemedel som har använts i över 20 år inom
sjukvården för behandling av barn och vuxna med olika typer av muskelspasmer och
även mot skelning och ögonmuskelkramp. Sedan slutet på 1990-talet har BOTOX använts
för svettbehandlingar (hand-, fot-, armsvett och andra lokaliserade svettproblem). Under
de senaste åren har BOTOX även börjat användas mot huvudvärk (både migrän och
framförallt spänningshuvudvärk) och sedan något år även mot kroniska smärttillstånd
och andra sjukdomar. BOTOX har under senare tid blivit ett allt mer populärt medel
inom kosmetik och estetik för att släta ut veck, rynkor och linjer i ansiktet och på halsen.
I och med att BOTOX använts så länge finns det en stor erfarenhet av vilka mängder och i
vilka muskler BOTOX lämpar sig. BOTOX används med mycket hög säkerhetsmarginal d v
s de maximala doser som används vid behandling är långt mindre än de som skulle
kunna skada.
Hur fungerar BOTOX ?
Med ålder blir huden mindre elastisk och genom att vi skrattar, kisar, rynkar pannan mm
så blir rynkorna allt tydligare. Då BOTOX sprutas in kommer impulsen från nerven till
muskeln att blockeras och muskeln slappnar av. Eftersom muskeln ej längre kan dras
samman kommer huden att slätas ut och rynkor och linjer försvinner. Muskler som ej
behandlats med BOTOX påverkas inte. Du kommer alltså att behålla mimiken i de
obehandlade områdena.

De positiva egenskaperna hos BOTOX är; hög säkerhet, fina kosmetiska resultat, enkel
behandling för patienten och ett överkomligt pris. Behandlingen har dessutom en
förebyggande effekt på utveckling av rynkor i det behandlade området. Den kan också
åstadkomma en utläkning av tunnare rynkor på ett naturligt sätt då huden som inte
utsätts för ständiga böjningar (veckbildningar) kan efter en tid reparera rynkdefekter.
Vilka resultat får man av BOTOX ?
Till skillnad från behandling med Restylane ser man inte effekten av BOTOX direkt. Det
brukar ta mellan 2-7 dagar innan effekten börjar synas. Musklerna slappar och huden blir
slät, veck, rynkor och linjer försvinner. Du får ett ungdomligare utseende och en slätare
hud. Då man har injicerat BOTOX runt ögonen får man en öppnare blick och ett piggare
utseende. Man kan också ge ögonbrynen ett lättare lyft med hjälp av BOTOX.
Hur länge varar effekten ?
Effekten av BOTOX vara i ca 3-6 månader och behandling kan upprepas med samma
intervall. Det finns naturligtvis stora variationer i hållbarhet mellan olika individer, men
behandlingsintervallet har en tendens till att öka med antalet behandlingar man fått.
Finns det biverkningar av BOTOX ?
Biverkningarna med BOTOX är ovanliga och det kan i ytterst sällsynta fall hända att
BOTOX sprider sig till en närliggande muskel och man får då en viss diskret assymetri.
Detta är övergående, då BOTOX försvinner helt ur kroppen efter en tid. Som vid
behandlingen med Restylane är de flesta biverkningar relaterade till nålsticken
(t.ex. blåmärke, rodnad, smärta). En lätt huvudvärk kan förekomma under 1-2 dagar
efteråt vid behandling av pannan. Senare har dock BOTOX skyddande effekt mot
spänningshuvudvärk och även mot migrän.

