


Verbeteren van de gezichtsuitdrukking door behandeling van rimpels
en volumeverlies met fillers

Ingevallen jukbeenderen, plooien langs de mond, rimpels van de bovenlip of te dunne lippen. Ze kunnen

het gezicht tekenen met een vermoeid, mager of droef uiterlijk. Wij kunnen dit verbeteren met behulp van

veilige, tijdelijke fillers Wij maken gebruik van hyaluronzuur of calcium hydroxylapatite fillers van A-merken
zoals Restylane, Juvederm, Radiesse en Belotero die het strengste veiligheidskeurmerk hebben; die van de
FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration).

Algemeen
Tijdelijke fillers worden aangebracht met speciale injectietechnieken waardoor rimpels en plooien vervagen
en volume hersteld kan worden. De fillers worden door het lichaam weer afgebroken en zijn dusdanig
samengesteld dat ze nauwelijks tot geen kans hebben op vervelende reacties, zoals in het verleden werden
gezien bij de permanente fillers. Aangezien ze oplosbaar zijn neemt het effect in de loop van de tijd weer
langzaam af. De fillers die de medisch specialisten van ReSculpt Clinic gebruiken zijn al vele jaren bekend en
beproefd en er zijn weinig tot geen bijwerkingen hiervan bekend. Hyaluronzuur is een lichaams-identieke stof
die al van nature in de huid (vochthuishouding) en gewrichten (smeervloeistof) voorkomt. Calcium
hydroxylapatite is een synthetische variant van een molecuul dat van nature voorkomt in botten en tanden.

Indicaties
Hieronder ziet u een lijstje van de behandelmogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat deze al of één van deze
behandelingsmethoden ook voor u de beste optie is. De medisch specialist zal dit in een persoonlijk gesprek
met u nagaan en bekijken welke aanpak voor u de juiste is. Behandelmogelijkheden zijn: ingevallen slapen,
ingevallen ogen, wallen onder de ogen, ingevallen jukbeenderen, ingevallen wangen, deuk in de neus, diepe
neuslippen plooi, marionette lijnen, verminderde kaaklijn, dunne lippen, rimpels in de bovenlip en afwezige
rand van het lippenrood (white wall).

Mogelijkheden en onmogelijkheden

Voordat u aan de behandeling begint wordt duidelijk met u besproken wat u hiervan mag verwachten. Voor
de rimpels en plooien geldt altijd dat ze vervagen en verminderen, ze verdwijnen in principe niet. Het
resultaat moet zijn dat u er na de behandeling beter en frisser uitziet, maar op een natuurlijke manier. In de
loop van de maanden verdwijnt de ingebrachte filler langzaam. Dat betekend dus dat het effect ook weer
langzaam minder wordt. Na 1 tot 2 jaar is het product volledig verdwenen. Op elke gewenst moment kan de
behandeling worden aangevuld of herhaald. Dit hoeft niet.

Voor de behandeling

Voor de behandeling worden foto’s gemaakt. Tevens wordt nogmaals met u de te behandelen gebieden
besproken. Eventueel kan het te behandelen gebied ongeveer 45 minuten tevoren worden ingesmeerd met
een verdovende crème.
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De behandeling

Eerst wordt de huid gedesinfecteerd. Eventueel tekent de specialist het te behandelen gebied af. Bij de
behandeling van lippen kunnen deze eventueel worden verdoofd met 2 kleine prikjes. Met een aantal prikje
 wordt de filler met een bepaalde techniek ingespoten. Eerste de ene helft van het gezicht of de lip, dan de
andere. Na de behandeling worden de gebieden gemasseerd.

Na de behandeling

• U kunt thuis de behandelde huid koelen als u dat wilt. Gebruik geen ijs direct op de huid.
• Na de behandeling voelt de huid gezwollen aan. Dit neemt in de loop van de dag nog wat toe. De meeste
   zwelling is na enkele dagen verdwenen.
• Ook is de huid wat rood. Deze roodheid verdwijnt meestal binnen 24 uur.
• Make-up en andere huidverzorgingsproducten mag u 24 uur na de behandeling gewoon gebruiken. Wel
   moet u wat voorzichtig zijn met het verwijderen hiervan.

Mogelijke ongewenste effecten van de behandeling

1) sporadisch of met regelmaat optredende bijwerkingen en complicaties:
• Reacties op de injectieplaats: pijn of branderigheid
• Zwelling (oedeem)
• Puntbloedinkjes
• Blauwe plekken (hematomen)
• Roodheid van de huid (erytheem)
• Gevoeligheid in behandelde gebied
• Lichte moeheid op de dag van en na de behandeling
• Geringe contourimperfecties

2) zeldzaam optredende bijwerkingen en complicaties:
• Langer aanhoudend oedeem en/of pijn in behandelde gebied
• Hyperpigmentatie na blauwe plekken
• Acne-achtige uitslag
• Plaatselijke ophoping van fillermateriaal
• Verkleuring van de huid (Tyndall effect)

3) zeer zeldzaam optredende bijwerkingen en complicaties:
• Grote blauwe plekken
• Infecties
• Allergische reacties
• Necrose (afsterven huid/weefsel door verstopte bloedvaten)
• Blindheid (afhankelijk van injectietechniek en injectieplaats)
• Granuloomvorming
• Anafylactische reactie
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Is een behandeling met hyaluronzuur fillers bij iedereen mogelijk?
U kunt niet worden behandeld als u een actieve herpes infectie (koortslip) heeft. Ook kan niet worden
behandeld als bij u in het verleden in hetzelfde gebied een permanente filler is ingespoten. Indien dit wel zo
is dient u dit aan te geven bij het intakegesprek. Ook eventuele allergische reacties op verdovingsvloeistoffen,
huidziekten of auto-immuunziekten dient u dan en voor de behandeling aan te geven.

Controle

Eén tot twee weken na de behandeling komt u voor controle terug bij de behandelend specialist.

Tarieven

De tarieven van onze behandelingen vindt u terug op de website www.resculptclinic.nl en worden met u
besproken tijdens het consult.

Klachten- en privacy regelement

ReSculpt Clinic beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de

contactpagina op onze website of via contact@resculptclinic.nl

Meer informatie over de behandeling met hyaluronzuur fillers, vindt u op onze website: www.resculptclinic.nl
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