Målbeskrivning
Målet med denna certifiering och kunskapstentamen är att stärka patientskyddet och öka säkerheten
kring estetiska injektionsbehandlingar. Detta sker genom att besitta speciell kunskap om ansiktets
anatomi, behandlingsplanering, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, biverkningar och dess
handhavande. De ökade kunskaperna genererar i en säkrare och kvalitativ skönhetsbransch för både
patient och behandlare.

Grundläggande kunskap om ansiktets anatomi och
underliggande strukturer
Även händer, hals och dekolletage
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Grundläggande kunskap om botulinum toxin A och
hyaluronsyrafillers

Planering av en estetisk injektionsbehandling
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Förebyggande, identifiering och hantering av
komplikationer och biverkningar av botulinum
toxin A och hyaluronsyra fillers.

God kännedom om hur olika patienter kan
behandlas med botulinum toxin A och/eller
hyaluronsyra fillers.
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Anatomi och funktion av: skelett, muskler,
ligament/fascia, fettdepåer, hud, kärl och nerver facialis och trigeminus dess grenar och nervändar.
Hudens åldrande och påverkan av externa och
interna faktorer
Skelett, fettdepåer, ligament, muskler och
förändringar i dess strukturer
Fysiologi
Bakgrundsfakta
Hyaluronsyra/botulinum toxin A - definition och
funktion
Verkningsmekanism botulinum toxin A
Verkningsmekanism hyaluronsyrafillers
Analys av patient (hud, struktur, anatomi,
åldrande, anamnes, psykologiska aspekter)
Begränsningar med filler och toxin behandling
utifrån patientens individuella förutsättningar
Indikationer
Kontraindikationer
Pre-per-post information till patient, foto och
skriftlig dokumentation
Vilka komplikationer och biverkningar kan uppstå
Hur, när och varför uppstår dessa
Danger zone, riskfyllda områden
Hur kan risken för komplikationer minimeras
Åtgärder och behandling av komplikationer
Läkemedel som bör finnas på kliniken
Kunskap och dosering av Hyaluronidas, antibiotika,
kortikosteroider, antihistamin, etc
Biverkningar
Rapportering av biverkningar
Anatomiska förutsättningar
Bedömning av olika patientfall
Korrigeringsgrad – möjligheter och begränsningar
Teknik och dosering
Avråda, hänvisa till annan specialist
Vad kan påverka behandlingen negativt
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Bipacksedel respektive botulinum toxin
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