MILJONER ANVÄNDARE
VÄRLDEN ÖVER
Juvéderm tillverkas av det globala läkemedelsbolaget Allergan
som banat väg för utvecklingen av medicinsk-estetiska
behandlingar under tre decennier. Vår produktserie Juvéderm
är tillverkad med hög säkerhet och med en innovativ och
avancerad teknik (VYCROSS ) som skapar naturliga resultat
som håller länge.
TM

Vår filosofi är enkel, vi vill erbjuda dig och din behandlande läkare
eller sjuksköterska innovativa och beprövade behandlingar av
hög kvalitet som lever upp till era förväntningar.
För att läsa mer om fillerbehandlingar med Juvéderm, besök vår
hemsida www.juvedermfillers.se. Eller konsultera en läkare eller
sjuksköterska som är expert inom området.
Juvéderm ® är en serie CE-märkta medicintekniska produkter med olika specifikationer och egenskaper.
Vi rekommenderar att du alltid rådgör med en kvalificerad läkare/sjuksköterska som kan rekommendera
den mest lämpliga produkten i vårt utbud för dina individuella behov.
Datum för framtagande: Maj 2016. SW/0067/2016

Följ de enkla råd som du får från din läkare eller
sjuksköterska, i övrigt kan du fortsätta leva som vanligt,
efter din behandling.

DIN EFTERVÅRD
Allergan Norden AB
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
+46 8 594 100 00
				

Vad du kan förvänta dig efter
din behandling med Juvéderm®

EFTER BEHANDLINGEN

RESULTATENS VARAKTIGHET

En injektionsbehandling med Juvéderm sker med en tunn nål

Resultatet håller vanligen upp till ett år. Men beroende av vilken

vilket gör att återhämtningstiden blir kort och du kan återgå till

Juvéderm produkt som använts, vilken del av ansiktet som

arbete och leva som vanligt efter behandlingen. En del patienter

injicerats samt hur snabbt din kropp bryter ner produkten är

får en övergående svullnad, ömhet eller ett blåmärke kring

faktorer som påverkar resultatets hållbarhet. Diskutera därför

injektionsstället, men inom ett par dagar bör även detta avta.

med din behandlande läkare eller sjukskörska om när du behöver

Följ de råd du får efter behandlingen, det kan handla om att till

boka in nästa behandling.

exempel undvika sol, bastubad eller extrem kyla under en period.

Alla behandlingar med fillers som innehåller hyaluronsyra

Det kan också vara så att du behöver undvika make-up i 12 timmar

är temporära. Om du beslutar dig för att inte fortsätta med

efter din injektionsbehandling. Känner du oro över eventuella

injektioner från Juvéderm kommer hyaluronsyran till slut

biverkningar eller hur du ska efterfölja råden, så fråga din läkare

naturligt absorberas in i huden, utan att lämna några spår,

eller sjuksköterska.

och de uppnådda resultaten försvinna.

DOKUMENTERA DINA BEHANDLINGAR
Det är viktigt att du för anteckningar över dina behandlingar med

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:
 Följ de råd som du fått från din läkare eller sjuksköterska
 Läkningstiden varierar men initial svullnad eller rodnad bör avta inom några dagar

Juvéderm, eftersom olika fillers verkar på olika sätt och har olika
hållbarhet. För att underlätta detta har vi tagit fram ett Beauty
Passport där du enkelt kan dokumentera vilken produkt som
injicerats och när, samt vem som utförde behandlingen. Du kan

 Kort återhämtningstid gör att du kan jobba och leva som
vanligt efter din behandling

också anteckna andra skönhetsbehandlingar du utför i ansiktet,

 Resultatens hållbarhet varierar från person till person, men varar i allmänhet
upp till ett år

om du byter behandlande läkare eller sjuksköterska, men också ett

 Glöm inte att be din läkare eller sjuksköterska att fylla i ditt Beauty passsport

så du har all information samlad. Det kommer vara till stor hjälp
bra kom-ihåg för dig som undrar om det kanske snart är dags igen.

