NAZORG BOTOLINE TOXINE (BOTOX) BEHANDELING

Algemene informatie na een botulinetoxine (Botox) behandeling
U heeft zojuist een behandeling met botulinetoxine (Botox) ondergaan.
Botulinetoxine is een zeer veel gebruikte werkzame stof bij medische behandelingen. Onder andere
de medische specialismen urologie en neurologie behandelen veelvuldig met botulinetoxine.
De fronsrimpel, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes worden het vaakst met Botox behandeld. Maar
ook tegen tanden knarsen, een ‘tandvlees glimlach’, een overactieve kin, migraine en overmatig
transpireren is Botox een veelgebruikte toepassing.
In het gebied van de fronsrimpel(s) / voorhoofdsrimpels zorgt de botox ervoor dat de storende
actieve rimpels niet meer of sterk verminderd zichtbaar zijn. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de
wenkbrauwen, indien deze laag boven de ogen staan, iets te liften. Daardoor ontstaat een meer
‘open’ blik.
Het gewenste/te verwachten effect treedt op bij gemiddeld 10 dagen. Botox behandelingen geven
recht op een touch up behandeling indien in 14 dagen (nog) niet het gewenste/te verwachten effect
is opgetreden.
Na een eerste Botox behandeling houdt het effect circa 3-4 maanden aan, vervolgbehandelingen
houden veelal 4-5 maanden aan.

Resultaat na de behandeling
Wat kunt u verwachten na een Botox behandeling?
Na de eerste behandeling voelt het behandelde gebied wat vreemd aan. Er kan zelfs sprake zijn van
wat hoofdpijnklachten, of moeite met focussen (lezen van een boek). Na vervolgbehandelingen is
daar veel minder sprake van.
Mogelijke complicaties na een Botox behandeling
Complicaties komen zelden voor. De meest beschreven risico’s zijn dat de wenkbrauwen te veel
liften, of juist gaan hangen. Wanneer een wenkbrauw gaat hangen ontstaat juist een wat
vermoeidere blik. Er valt met een nabehandeling wel iets te corrigeren, maar vaak moet je gewoon
wachten tot het product is uitgewerkt. Het is gelukkig tijdelijk.

Advies na de behandeling
Leefregels
Medicatie
Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt (zoals Marcomar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC,
kinderasperine) moet u dit melden tijdens het consultgesprek met de cosmetisch verpleegkundige.
Liggen /slapen
Wij raden u af te zonnebaden binnen één week na een behandeling met Botulinetoxine of fillers
Alcohol
Wij raden u af op de dag van de behandeling alcohol te nuttigen.
Drukverhogende activiteiten vermijden
Het is belangrijk dat u de eerste week na de behandeling druk op uw hoofd zoveel mogelijk vermijd.
Na een Botulinetoxine behandeling kan tillen en kracht training weer na ongeveer 48 uur.
Masseren
Wij raden het u af om na een behandeling met fillers het behandelde gebied te masseren.
Sauna
Wij raden het u af om de eerste 2 dagen na een behandeling met Botulinetoxine of fillers sauna te
bezoeken.
Schoonheidsspecialiste
Wij raden de eerste 2 weken na een behandeling met fillers de volgende behandelingen in het
behandelde gebied af: Peelings, gezichtsscrubs, microdermabrasie, laser en bindweefselmassages.

Bereikbaarheid na de behandeling
Indien zich na de behandeling onverhoopt complicaties voordoen waar u vragen over heeft, dan kunt u ten alle tijden
contact met ons opnemen. In spoedgevallen kunt u buiten openingstijden contact met ons opnemen op 036 7370313.

