RIMPEL BEHANDELINGEN MET EEN FILLER

Fillers worden gebruikt waar rimpels zichtbaar blijven als het gezicht ontspannen is en wanneer er sprake is van
volumeverlies. Bijvoorbeeld het corrigeren van oppervlakkige lijntjes rond de mond, op het voorhoofd,
kraaienpootjes en de wangen en het accentueren van de lipcontour.
Door het lichaamseigen hyaluronzuur vlak onder de huid te injecteren, herstelt de vochtbalans en verbetert het
de structuur, stevigheid en elasticiteit van de huid. Het wordt gebruikt om de kwaliteit van de gezichtshuid te
verbeteren, maar ook om blootliggende en gevoelige huid, zoals de hals, het decolleté en de handen te
verbeteren.
De behandeling moet soms na drie weken herhaald worden voor een optimaal resultaat. Na ongeveer twaalf
maanden is het hyaluronzuur door het lichaam opgenomen en kan de behandeling zonder problemen herhaald
worden.

CONSULT
Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor
u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico's en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk
advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.
Tijdens dit consult wordt bekeken of u een geschikte kandidaat bent voor een behandeling met hyaluronzuur.
Daarvoor zal gevraagd worden naar uw medische achtergrond en of u medicijnen gebruikt.
Het is belangrijk dat u zo eerlijk en uitgebreid mogelijk bent waar het uw gezondheid betreft. Mogelijke risico’s
worden hierdoor uitgesloten en zorgt dat u op een veilige manier geholpen wordt.
Uiteraard worden uw wensen besproken. Waar stoort u zich aan in uw gezicht en wat zou u graag anders zien?
Op basis van uw persoonlijke wensen wordt bekeken welke behandeling de beste optie is.
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Soms is het niet voldoende om alleen wat rimpels te laten verdwijnen, maar is het mooier als er ook wat extra
volume wordt toegevoegd. U kunt rekenen op een uitgebreid, open en eerlijk advies, zodat u precies weet wat u
kunt verwachten.

BEHANDELING
Voor de behandeling worden er foto's gemaakt voor uw medisch dossier. Bij behandeling van de lippen met een
hyaluronzuur wordt u eerst verdoofd. Op andere plekken is een verdoving meestal niet nodig.
Vervolgens wordt de vloeistof met een dunne naald in de huid geïnjecteerd. Hyaluronzuur is zeer precies te
doseren en na de behandeling, mits correct gebruikt, niet voelbaar.
Een behandeling duurt ongeveer vijftien minuten. Na de behandeling mag u meteen naar huis. Voor een
optimale resultaat moet de behandeling soms nog één of meerdere malen herhaald worden. Over het algemeen
kan dit al na drie weken. Na ongeveer twaalf maanden is het hyaluronzuur opgenomen door het lichaam en het
effect verdwenen.

RESULTAAT
Op onderstaand plaatjes ziet u voor- en na een behandeling met fillers.
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Met u wordt besproken welke resultaat beoogd wordt te bereiken. Echter het resultaat is niet te garanderen,
omdat niet iedereen op dezelfde manier reageert op de behandeling.
Voor een optimaal resultaat is vaak meer dan één behandeling nodig. Dit kan ongeveer drie weken na de eerste
behandeling. Na ongeveer 12 maanden is het ingespoten hyaluronzuur opgenomen in het lichaam. De inspuiting
kan dan zonder problemen herhaald worden.

NA DE BEHANDELING
Na de behandeling kan de huid rood en gezwollen zijn maar dit trekt enkele uren na de behandeling weer weg.
De meeste mensen zijn de volgende dag weer toonbaar. Soms is er een stijf gevoel of een blauwe plek. Deze
verdwijnen na een paar dagen.
Tijdens de nacontrole, dikwijls na twee weken, worden foto's gemaakt die aan uw medisch dossier worden
toegevoegd.
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