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Injektionsbehandling Sculptra 
Patientinformation  
Du har beslutat Dig för att genomgå injektionsbehandlingen Sculptra. Sculptra  
är gjord av en syntetisk polymer som kallas poly-L-mjölksyra, som hjälper 
kroppen att återställa kollagennivån i huden och återskapar slät och fast hy för 
ett mer ungdomligt utseende. Din behandlare har givit Dig följande information:  

 
à Sculptra injiceras i huden för att öka volymen i slappa hudområden och därmed 

korrigera större och mindre hudveck, rynkor och ärr samt ålderstecken. 
 

à Varaktigheten är ca 2 år, beroende på behandlingsområde, hudtyp och 
injektionsteknik. Behandlingens varaktighet kan ibland vara kortare eller längre.   
 

à En uppföljningsbehandling kan bidra till att bibehålla önskad korrigering. 
 

à Allt smink avlägsnas och området desinficeras med klorhexidin innan 
behandlingen. 
 

à Beroende på området som ska behandlas kan bedövning ske med bedövningssalva. 
 

à Efter injektionen kan vissa vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå, 
exempelvis svullnad, rodnad, smärta, klåda, missfärgning, blåmärken och ömhet vid 
injektionsstället. De här reaktionerna går vanligtvis över av sig själva under loppet av 
några dagar till en vecka.  
 

à I vissa fall har allvarligare biverkningar så som knutor (papler/noduli), 
svullnad/ödem, smärta, kornaktig svullnad, symptom på synstörning, 
infektion/abscess, förhårdnad, stickningar och ansiktsförlamning, inflammation, 
blåmärken, missfärgning, deformitet, ärrbildning/atrofi, överkänslighet, klåda, 
utslag, muskelsjukdomar och syrebrist i vävnaden eller vävnadsdöd, dessa 
biverkningar är dock sällsynta.  

 
à Skulle det uppstå en komplikation kan du alltid nå din behandlare genom att ringa 

till kliniken, du hittar nummer på www.ak.se/kontakta-oss/ eller ring kundtjänst på 
08-614 54 00. 
 

à I vissa fall har knutor vid injektionsstället uppträtt tidigt, inom några veckor, eller 
med sen debut, från flera månader upp till mer än ett år efter injektionen. Sådana 
knutor är ibland förknippade med inflammation eller missfärgning. 
I vissa fall uppgavs knutorna försvinna spontant eller efter behandling, men de kan 
också finnas kvar under längre tid eller behöva tas bort på kirurgisk väg. Enstaka 
sällsynta fall av synrubbningar inklusive blindhet har rapporterats efter injektion av 
Sculptra i områdena runt tinningarna eller ögonhålorna eller i kinderna.  
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à Är du gravid eller ammar ska du inte behandlas med Sculptra. Inte heller om du är 
allergisk och/eller överkänslig mot någon av Sculptras komponenter. Du ska inte 
behandlas när du har en aktiv hudinfektion eller inflammation i eller nära 
behandlingsområdet, eller om du har en känd historik eller känslighet för 
keloidbildning eller hypertrofisk ärrbildning.  
 

à Minimera exponeringen av det behandlade området för överdriven sol och undvik 
exponering av ultraviolett ljus tills initial svullnad och rodnad har försvunnit. 
 

à Under de första 24h efter behandlingen bör en ispackning (insvept i en ren 
trasa)appliceras på det behandlade området då och då för att minimera svullnad 
och/eller blåmärken. Undvik direktkontakt av isen med huden.  
 

à Massera det behandlade området noggrant cirkulärt i 5 minuter, 5 gånger per dag i 5 
dagar efter varje behandling för att främja en naturlig korrigering.  

 
à Makeup kan appliceras några timmar efter behandlingen så länge det inte finns några 

komplikationer (t.ex. öppna sår eller blödningar).  

Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är sanna och korrekta och att jag 
har läst och förstått det här dokumentet.  

Jag är nöjd med den information jag har. Ansvarig behandlare har gett mig en klar 
och tydlig genomgång och jag har fått svar på mina frågor. Jag har också blivit 
informerad om, förstått och accepterat omfattningen av de risker och eventuella 
biverkningar som behandlingen kan medföra.  

 
Härmed ger jag mitt godkännande att genomgå en injektionsbehandling med 
Sculptra. 

 
 
Namn………………………………………………………………………………………… 
 
 
Personnr……………………………………………………………………………………... 
 
 
Ort………………………………………………………Datum……………………………. 
 
 
Underskrift………………………………………………………………………….............. 
 
 
 
AKADEMIKLINIKENS ANSVAR 

• Akademikliniken har sin patientförsäkring hos Folksam dit patienten hänvisas om 
det skulle uppstå en skada i samband med undersökning eller behandling 
hos	Akademikliniken. 

• Akademiklinikens kliniker är registrerade hos IVO (Inspektionen för Vård och 
Omsorg), som ansvarig tillsynsmyndighet. 

 
 


