
Rynkbehandling 

Hur går den till?  

Botulinumtoxin A är ett beprövat läkemedel som använts en längre tid inom sjukvården vid 

behandlingar av olika symptom. Vid estetiska behandlingar används Botulinumtoxin A för att 

släta ut rynkor och linjer som orsakats av kraftig mimik.  

Behandlingen går ut på att en liten mängd av toxinet injiceras i specifika muskler för att 

tillfälligt slappna av motoriken.  

Exempel på områden vid rynkbehandling är pannrynkor, vertikala rynkor mellan ögonbrynen 

(glabellaveck/arga rynkan) och rynkor i ögats utkanter (kråksparkar/skrattrynkor).  

Botulinumtoxin A kan också användas vid behandlingar för bl.a. högt uppdragen överläpp 

som visar ”för mycket” tandkött (gummy smile), små rynkor på överläppshuden (periorala 

rynkor), för att släta ut hakans veck och apelsinhud. Botulinumtoxin A är också en effektiv 

behandling mot tandgnissling (bruxism), överdriven svettning (primär hyperhidros) och 

spänningshuvudvärk.  

När kommer effekten och hur länge den håller? 

Effekten kommer smygande och brukar visa sig efter de första 2 – 5 dagarna. Maximal effekt 

på muskeln uppnås efter 14 dagar. Ett fullgott resultat uppnås 4 veckor efter behandlingen. 

Effekten håller i genomsnitt 3 – 4 månader. Efter injektioner av botulinumtoxin A mot 

hyperhidros håller effekten i 6 – 7 månader.  

Att tänka på före besöket. 

Du ska vara frisk, inga sår eller hudutslag i det behandlade området. Du ska inte vara 

gravid/ammande och ej under 18 år gammal. Undvik blodförtunnande och 

antiinflammatoriska läkemedel i 48 timmar innan behandlingen (rådgör med din läkare). 

Vanliga biverkningar. 

Svullnad, rodnad, blåmärke, lätt till måttlig huvudvärk, stickningar och klåda i 

behandlingsområde. Dessa biverkningar går oftast över inom 3 dagar. 

Att tänka på efter besöket. 

Du ska hålla dig upprätt i 2 timmar efter behandlingen. Du ska inte massera eller utsätta 

behandlat område för tryck i 48 timmar. Du ska undvika alkohol, solning, bastu och hård 

träning i 48 timmar efter behandlingen.  

Priser 

Bo/tox 1 område                                                                                                     1800 kr                                                                                                              

(Gäller ej panna, ögonbrynslyft, tandgnissling, svettbehandling, platysma) 

Bo/tox 2 områden                                                                                                    2500 kr                                                                                                            

(Gäller ej ögonbrynslyft, tandgnissling, svettbehandling, platysma) 

Bo/tox 3 områden                                                                                                    3000 kr                                                                                                                     

(Gäller ej tandgnissling, svettbehandling, platysma) 



Bo/tox – tandgnissling/bruxism                                                                               3000 kr 

Bo/tox – svettbehandling/primär hyperhidros                                                 Från 3000 kr 

Bo/tox – platysma/Nefertitilyft                                                                                3000 kr 

 

 

 


