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SCULPTRA - INFORMATIE & TOESTEMMING

Titel (meneer, mevrouw, juffrouw, mevrouw):

Voornaam: Achternaam:

Adres: Postcode:

Geboortedatum: Telefoon:

Mobiel: E-mail:

Hierbij geef ik, ondergetekende, toestemming voor behandeling met polymelkzuur.

Ik verklaar het volgende:

	y Polymelkzuur wordt door uw arts gereconstitueerd en in de huid geïnjecteerd om het volume van 
depressieve zones te vergroten, met name om huiddepressies te corrigeren, zoals in huidplooien, 
rimpels, plooien, littekens en bij huidveroudering.

	y Mijn behandelend arts heeft uitgelegd hoe en wanneer polymelkzuur wordt gebruikt. Ik ben in de 
gelegenheid gesteld vragen te stellen en heb bevredigende antwoorden op mijn vragen gekregen. 
Ik heb met name informatie gekregen over wanneer behandeling met polymelkzuur niet mag 
plaatsvinden en ben ook geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen voor het 
gebruik van deze producten en veel voorkomende reacties in verband met injecties. 

	y Deze reacties omvatten blauwe plekken, jeuk, pijn, voorbijgaande bloedingen, roodheid of zwelling 
in het behandelde gebied. Deze reacties verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot een week. 
In sommige gevallen zijn ernstigere bijwerkingen gemeld, maar deze zijn zeldzaam. Deze gemelde 
reacties omvatten papels/nodules, zwelling/oedeem, pijn, granuloom, symptomen van visuele 
verstoring infectie/absces, massa/induratie, paresthesie en verlamming van de gezichtszenuw, 
erytheem, ontsteking, kneuzing/hematoom, verkleuring, misvorming, littekenvorming/atrofie, 
overgevoeligheid, pruritus, huiduitslag, spieraandoeningen en ischemie/necrose. In sommige 
gevallen zijn op de injectieplaats knobbeltjes ontstaan, vroeg in de week, of laat enkele maanden 
tot meer dan een jaar na de injectie. Dergelijke knobbeltjes gaan soms gepaard met ontsteking of 
verkleuring.
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	y In sommige gevallen is gemeld dat de knobbeltjes spontaan of na behandeling verdwijnen, maar 
dat dit langer kan duren of dat chirurgische excisie nodig is. Afzonderlijke zeldzame gevallen van 
gezichtsstoornissen, waaronder blindheid, zijn gemeld na injectie van polymelkzuur in de slaap, de 
periorbitale gebieden of de wangen.

	y Mijn arts heeft mij ook meegedeeld dat topische verdovende crème kan worden gebruikt 
om de pijn te verlichten. Ik heb informatie ontvangen over wanneer en welke topische 
verdovingsmiddelen zullen worden gebruikt, en informatie over contra-indicaties, 
waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van deze producten en mogelijke 
bijwerkingen.

	y Mijn behandelend arts heeft mij ook meegedeeld dat, afhankelijk van het behandelde gebied en 
de injectietechniek, de effecten van de behandeling met polymelkzuur tot 25 maanden kunnen 
aanhouden, maar deze periode kan variëren, langer of korter. Vervolgbehandelingen kunnen 
helpen om de gewenste correctie te behouden.

	y Ik heb eerlijk geantwoord op vragen over eventuele overgevoeligheid voor anesthesiemiddelen, 
voor polymelkzuur, voor een van de bestanddelen en voor mijn medische voorgeschiedenis. Ik heb 
een adviesfolder voor na de behandeling ontvangen, alsmede informatie over de inhoud daarvan. 
Ik begrijp het belang van het opvolgen van de adviezen in de checklist. Ik heb mijn behandelaar 
geïnformeerd over al mijn eerdere esthetische behandelingen, waaronder injecties, operaties, 
chemische peelings enz.

	y Ik heb het bovenstaande gelezen en begrepen en geef hierbij toestemming voor behandeling met 
polymelkzuur.

Ik bevestig dat ik heb besproken wat de procedure waarschijnlijk zal inhouden, 
de voordelen en risico’s van eventuele alternatieve behandelingen (inclusief geen 
behandeling) en eventuele bijzondere zorgen van deze patiënt.

Overeengekomen te ……………………………………...(plaats) op …………………….……………………. (datum)

Handtekening patiënt/cliënt: .............................................................................   Datum: .......................

Handtekening behandelaar: ................................................................................  Datum: .......................


