
Vanliga frågor och 
grunderna om Fillers.
En guide av ShapeBy

Är du intresserad av fillers? I denna guide går vi igenom 
grunderna och de vanligaste frågorna om fillers, vad 
det är samt hur de används i estetiska syften.
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Världsledande experter inom injektions-
behandlingar och avancerad 

medicinsk hudvård.
Veta mer

En fillerbehandling är en volymgivande injektionsbehandling 
baserad på hyaluronsyra. Med filler kan man bland annat 
bygga upp förlorad volym (pga. åldrande), skulptera ansik-
tet eller delar av ansiktet, släta ut rynkor, forma läpparna 
och föryngra huden.

Fillers består av hyaluronsyra, en fuktbindande sockermole-
kyl som förekommer naturligt i kroppen. Det är hyaluronsyra 
och kollagen som upprätthåller hudens lager och struktur, 
samt bidrar till att ge huden volym och fukt. Med åldern 
minskar kroppens egna hyaluronsyra vilket leder till volym-
förlust i ansiktet och en slappare hud. 

Vad är fillers och hur 
används de?

1.
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Det finns ett antal saker du bör tänka på innan din behand-
ling. Det är bland annat bra att undvika blodförtunnande 
medel för att minska risken för blåmärken. Vi rekommende-
rar även att du:

• Tar med dig ID-handling då en bokning på alla seriösa 
kliniker är personlig

• Anländer minst 10 minuter innan utsatt tid då seriösa 
kliniker vanligtvis ber dig att fylla i ett samtycke samt 
hälsodeklaration innan din behandling

• Undviker läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (As-
pirin, Treo, Trombyl, etc.) samt inflammationshämmande 
mediciner (Ipren, Naproxen, Voltaren, etc.) i minst en 
vecka innan ditt besök. Detta är för att minska risken för 
blåmärken

• Undviker Omega 3 kapslar två veckor innan din behand-
ling

• Undviker att dricka alkohol dagarna innan din behand-
ling

• Kommer ihåg att behandlingen inte kan utföras om du 
är gravid/ammande, står på antibiotika eller har munsår 
(munsår gäller endast vid läppförstoring)

Vad bör jag tänka på 
innan min behandling?

2.
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På ShapeBy strävar vi alltid efter 
naturliga resultat.

Före- & Efterbilder

Det finns flera fillermärken på marknaden. Skillnaden lig-
ger oftast i hur tillverkaren har framställt sin produkt, hur 
man har länkat molekylerna och hur mycket produkten har 
förfinats. Det är tillverkarnas metoder som avgör hur fillern 
fungerar. Tillverkningsmetoden påverkar hur mycket vatten 
fillern drar åt sig, hur fort den bryts ner, hur väl den behål-
ler sin form och hur smidigt den integrerar sig i ansiktet. 
Trots att de flesta fillermärken verkar likadana är de alltså 
väldigt annorlunda. 

På ShapeBy har vi noggrant valt ut de bästa produkterna 
på marknaden. Juvederm tillverkat av Allergan och Stylage 
tillverkat av Vivacy. Vilket märke som passar dig bäst beror 
på vilket ansiktsområde som ska behandlas samt kroppens 
förutsättningar. En skicklig behandlare gör en full ansiktsa-
nalys på dig, skräddarsyr en personlig behandlingsplan och 
väljer de fillermärken som passar just dig bäst.

På ShapeBy använder vi oss endast av fillermärken som 
innehåller hyaluronsyra vilket kroppen successivt bryter ner 
på ett naturligt sätt.

Vad är skillnaden mellan 
olika fillermärken?

3.
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Resultat syns omgående. Efter ca två till tre dagar har of-
tast svullnad som uppkommer hos många försvunnit. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att svullnad varierar från per-
son till person. I somliga fall kan svullnad kvarstå i upp till 
två veckor.

När ser man resultat?

4.

Smärtan är individuell. De flesta fillermärken har varianter 
som innehåller Lidokain i sprutan, som är ett bedövningsme-
del, vilket minimerar smärtan.

Gör det ont att göra en fillerbehandling?

Hur länge fillers håller beror på vilket område som behand-
las, patientens livsstil samt ämnesomsättning. Varaktigheten 
skiljer sig markant beroende på behandlingsområde, läppar 
bryts till exempel ned fortare än kinder eftersom vi använ-
der musklerna i läpparna mer. Som regel varar de flesta 
behandlingar mellan fyra till tolv månader.

Hur länge håller en filler?

Före                                  Efter
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Ansiktet åldras och dess strukturer förändras med tiden. 
Underhudsfett, skelett, muskler och huden genomgår föränd-
ringar vilket leder till bland annat minskad volym i ansiktet 
och elasticitet av huden. Användning av permanent filler 
innebär större risker för bestående komplikationer i form av 
ojämnheter till följd av dessa åldersförändringar i kroppens 
vävnader. Permanenta medel kan förflytta sig i samband 
med åldrandet och kan sjunka ned till andra oönskade par-
tier i ansiktet. Resultat som ser bra ut idag av permanent 
filler kan därför ge motsatt effekt om 10 år. Permanenta 
medel är även svåra att hantera om man råkar ändra sig. Vi 
på ShapeBy rekommenderar därför icke- permanenta lös-
ningar så som Hyaluronsyra baserad filler. 

Varför ska man välja fillers med 
hyaluronsyra som är tillfälliga istället 
för permanenta fillers?

5.
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Hyaluronsyra baserade fillers går att bryta ner genom att 
injicera ett motmedel som heter Hyalase. Efter behandling 
med Hyalase bryts fillern ner på 24 timmar och utseendet 
återställs omedelbart till ursprungsläget.

Går det att ta bort filler?

6.

Ja, fillerbehandlingar med hyaluronsyra är inte permanenta. 
Så småningom återfår kroppen sin ursprungliga form då 
hyaluronsyra naturligt bryts ner av kroppen.

Återfår man sin originala form om man 
inte önskar att fortsätta med 
behandlingarna?

Man kan som regel återgå till jobbet och sina normala ruti-
ner direkt efter en fillerbehandling. Lätt ömhet och rodnad 
efter behandlingen kan uppstå men detta lägger sig vanligt-
vis inom några dagar. Ibland kan behandlingsområdet bli 
svullet och detta kan kvarstå i några dagar. Vissa patienter 
får även blåmärken som kan behöva sminkas över de när-
maste dagarna.

Kan man gå till jobbet direkt efter 
behandlingen?
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