
 

Dynamiske rynker / Statiske rynker 

Når man overvejer at behandle sine rynker, er man nød til at gøre sig klart, om det er dynamiske rynker (det vil sige 

rynker der opstår når man smiler, kniber øjnene sammen osv. men forsvinder når man slapper af) – Eller statiske 

rynker som er til stede i ansigtet når man er helt afslappet. 

Rynker som altid er til stede kan behandles på flere måder. Man kan laser behandle huden og herved trækkes huden 

sammen og få rynker udglattet, eller man kan sprøjte Perlaine ind under huden, således at furen bliver glattet ud. 

Dynamiske rynker kan behandles med Botox, som for en periode lammer de muskler der forårsager rynken. 

Restylane / Perlaine 

Man kan sprøjte flere typer af fillers ind under huden for at løfte rynkerne op. Det mest brugte er Restylaine / Perlaine 

som er Hyaleronsyre, (et stof der i forvejen findes i huden).  Perlaine hører til de ikke permanente fillers, og opløses af 

kroppen i løbet af 4 – 9 mdr. Man kan også bruge permanente fillers, men da permanente fillers i mange tilfælde med 

tiden bliver indkapslede af arvæv, kan det derfor komme til at føles som små hårde kugler. Permanente fillers har 

tilbøjelighed til at give permanente problemer, og benyttes ikke på Dan Clinic. 

Behandlingen med Restylaine/ Perlaine foregår ambulant. Man kan få lagt en lokal bedøvelse inden behandlingen, 

men det er ofte ikke nødvendigt. 

Perlainen indsprøjtes gennem en tynd nål, og placeres i underhuden under rynken.  Efter behandlingen vil der komme 

let ømhed og rødme, som forsvinder i løbet af de første 24 timer.  

Stabiliteten af Perlaine, og dermed hvor lang tids effekt den har, er afhængig af hvor filleren sprøjtes ind. Perlaine 

holder længere ved rynker i panden end for eks. efter Indsprøjtning for læbe forstørrelse. Der er individuelle forskelle 

på hvor hurtigt Perlaine nedbrydes. 

Komplikationer:  
Rødme og let hævelse er normale eftervirkninger de første 24 timer.  

 Blå mærker kan i enkelte tilfælde opstå, hvis man under indsprøjtningen af Perlaine rammer et blodkar. De vil 

forsvinde i løbet af 4-5 dage. 

Betændelse opstår meget sjældent, det vil sige mindre end 1 % , men hvis betændelse opstår, kan der danne sig en 

bums/ byld som skal behandles med antibiotika, eventuelt kan det blive nødvendigt at åbne bylden, for at 

betændelsen kan komme ud, og det kan efterfølgende medfører ar på  det behandlede område.  
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