
Patientinformation vedrørende:  Azzalure

Inden du behandles med botolinum toxin skal du vide følgende:
Botulinum toxin (som du måske kender som botox – men hos os hedder Azzalure) er et naturligt fore-
kommende protein. 
Man injicerer små doser medicin og det aktive stof bevirker, at de små muskler, der danner rynker slapper 
af. Stoffet har været anvendt i over 10 år til behandling af rynker og over 20 år til behandling af forskellige 
medicinske sygdomme.

Hvad er Azzalure?:

Azzalure er et lægemiddel, der er beregnet til behandling af glabellarlinjer (bekymringsrynker)
Der gives små doser som injektion i musklerne på fem steder omkring bekymringsrynkerne i panden.
Hvad kan jeg forvente mig?
Den første virkning viser sig indenfor den første uge – og virkningen varer op til 4 måneder – og i nogle 
tilfælde i længere tid.

Hvordan foregår behandlingen?

Din behandler studerer musklerne i dit ansigt for at se, hvordan de fungerer (alle personer bruger deres 
muskler forskelligt).
Sminke fjernes og injektionsstedet desinficeres.
Injektionen fortages – og er i de fleste tilfælde smertefri – eventuelt føles det som et insektstik.
Behandlingen varer cirka 15 minutter.
Du kan foretage dine normale aktiviteter direkte efter behandlingen.

Er der bivirkninger?

De mest almindelige bivirkninger – som ikke alle får (1 per 10 personer får disse bivirkninger) – er rødme, 
hævelse, irritation, udslet, kløe, prikkende snurrende fornemmelse  på injektions-stedet. Mere sjældent 
kan man få smerte, ubehag, svie af huden og blå mærker.
1 ud af 100 personer får hovedpine.
Fælles for alle bivirkningerne er, at de ophører i løbet af en uges tid.

Hvornår kan jeg ikke anvende Azzalure?
• Hvis jeg er kendt overfølsom overfor botulinum toxin eller indholdsstoffer i præparatet.
• Hvis jeg har en infektion på injektionsstedet.
• Hvis jeg har myastenia gravis, Eaton-Lamberts syndrom eller amyotrofisk lateral sklerose (alle er 
sjældne nerve-sygdomme).
• Hvis jeg er gravid og ammer.




