
Botox

Botulinumtoxin  är ett nervgift som produceras av bakterien  Clostridium botulinum och används i 
mycket försvagad form vid behandling av bl.a rynkor, överdriven svettning, nervryckningar, tandgnissling 
och migrän.  Nervgiftet fungerar genom att blockerar de signalsubstanser en nerv frisätter för att bl.a 
skicka signaler till muskler att dra ihop sig. På marknaden finns flera läkemedelsföretag som 
tillhandahåller den verksamma substansen Botulinumtoxin typ A under olika namn: Botox, Vistabel, 
Dysport, Azzalure, Xeomin och Bocouture.

Ansiktsmusklerna används bl.a frekvent vid mimik som med tiden leder till rynkor. Vid botox behandling 
begränsas nervsignaler till valda muskler som injiceras så att musklerna slappnar av vilket ger ett slätare 
och föryngrat utseende.

Denna nervblockad är inte permanent utan övergående vilket gör att en botox behandling behöver 
upprepas efter ca 4 månader för att bibehålla resultatet initialt. Dock verkar botox även förebyggande 
mot ytterligare rynkuppkomst. Ju mer man slappnar av muskler/slätar ut huden med botox, desto mer 
sällan behöver man ofta behandla och resultaten blir ofta även mer varaktiga.

Botox bör  inte användas på personer  som lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av 
aminoglykosidtyp, spektinomycin eller står på andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.

En botoxbehandling är snabb, enkel och smärtfri. Med hjälp av en tunn nål injiceras små mängder Botox 
i de områden som skall behandlas. Bedövning är  inte (om man själv inte önskar det) nödvändigt och 
man kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet. Resultaten syns efter ett par 
dagar och full effekt får man efter 2v.

De vanligaste behandlingsområderna för botox är:

• Pannrynkor– de horisontella rynkor som uppkommer när man rynkar pannan.
• Bekymmersrynka / glabella/ argrynka- de vertikala rynkorna mellan ögonbrynen. 
• Kråksparkar- de små rynkor i ögonens utkanter som förstärks när vi ler.
• ”Bunny Lines”-rynkor som bildas vid näsan då vi skrattar.
• Ögonbrynslyft - för ett piggare utseende och mindre hängande ögonlock.
• Läpp/”rök”- rynkor som bildas ovansida läpp.
• ”Gymmy smile” - leende där tandköttet syns.
• Sura mungipor - kan ”slappnas av” med botox för gladare/”mildare” utseende.
• Hakrynkor – även kallat sk ”apelsinhaka”, för slätare utseende.
• Käkmuskler - vid tansgnissling eller för att smalna av ansiktet.
• ”Nefertitilyf” - uppstraming/utslätning av halsrynkor.
• Svettbehandlinga armhålor.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum

