Fjernelse af fedt med CoolSculpting
Patientvejledning
Hvad er CoolSculpting
CoolSculpting er ikke-kirurgisk reduktion af uønskede fedtdepoter. Ingen knive, ingen nåle, ingen bedøvelse.
Behandlingen udnytter at fedtceller dør ved udsættelse for kulde. CoolSculpting er velegnet til reduktion af mindre
fedtdepoter og kan ikke bruges som erstatning for slankekur eller omfattende fedtsugning.
Hvad kan behandles?
Topmave
Elskovshåndtag
Hofter

Ryg ("BH-deller")
Overarme ("mormor-arme")
Mandebryster

Yderlår ("ridebukselår")
Inderlår

Før behandlingen
Inden behandlingen bliver du vejet og der bliver taget billeder af området, der skal behandles, så effekten kan
dokumenteres. Det anbefales at have løstsiddende tøj på når du møder til behandling.
Sørg for at have været på toilettet før behandlingen starter - der kan ikke holdes pause undervejs!
Behandlingen
Umiddelbart inden behandlingen vil området, der skal behandles blive tegnet ind på huden.
For at beskytte huden og for at applikatoren skal give et så jævnt et træk i huden som muligt, lægges en gelpad på
området, der skal behandles. Den vil føles kold og våd.
Når applikatoren sættes på vil dens vaccuum give en fornemmelse af et dybt træk i huden. Det kan føles som om det
niver. Når kølingen tændes, vil man de første 5-8 minutter føle en sovende, stikkende og ubehagelig fornemmelse, indtil
kulden bedøver vævet. Derefter er der intet ubehag under behandlingen.
Efter behandlingen
Umiddelbart efter behandlingen, bliver det behandlede område masseret grundigt, hvilket kan føles lidt ubehageligt.
Vævet er koldt og lidt stift og kan have taget form efter applikatoren. Dette er dog kun indtil vævet varmes op igen. 3-4
måneder efter behandlingen kontrolleres effekten ved en gratis konsultation i klinikken. Ved denne vejes du igen og der
tages nye billeder. Du bedes i videst muligt omfang have samme tøj på som ved fotograferingen før behandlingen.
Kontraindikationer, bivirkninger og mulige komplikationer
Det behandlede område vil være rødt i nogle timer efter behandlingen. Der kan forekomme blå mærker og ømhed og en
stikkende fornemmelse i de første dage. Indimellem opleves forbigående nedsat følelse i op til et par uger efter
behandlingen. Ved 1/1000 - 1/10.000 behandlinger ses en uforklarlig vækst af det behandlede fedtdepot.
Der er i videnskabelige undersøgelser ikke fundet ændringer i kolesteroltallet i forbindelse med CoolSculpting.
Har man nældefeber forårsaget af kulde, paroxystisk kulde hæmoglobinuri, Raynaud's sygdom eller kryoglobulinæmi må
man ikke behandles.
Holdbarhed og gentagelse af behandlingen
Behandlingen virker hos de fleste, effekten varierer dog fra person til person. Sålænge en sund livsstil opretholdes og
vægten holdes konstant, vil resultaterne fra CoolSculpting dog holde. Behandlingen kan gentages efter tidligst 4 uger.
Gentagne behandlinger vil ofte give et endnu bedre resultat.
Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående patientinformation og er indforstået med indholdet heri.
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