
VISTABEL® -hoitotiedot

Suostumus- ja konsultaatiokaavake potilaille,  
jotka saavat VISTABEL®-hoitoa
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Sairaushistoria
Täytä seuraava lääketieteellinen kyselylomake

Oletko raskaana tai imetätkö? 
K E

Oletko joskus saanut vakavan allergisen kohtauksen/anafylaksian? 
K E

Saatko tällä hetkellä jotakin lääketieteellistä hoitoa? 
K E

Oletko aiemmin saanut jotakin esteettistä hoitoa (esimerkiksi laserhoito, kuorinta, dermabrasion-kuorinta)? 
K E

Jos vastasit myöntävästi, anna lisätietoja: 

Oletko saanut aiemmin ihon injektiohoitoja tai botuliinitoksiinia? 
K E

Jos vastasit myöntävästi, mitä alueita silloin käsiteltiin ja milloin hoito tehtiin?  

Onko sinulla ihossa tulehdusta tai joitakin ongelmia, joihin liittyy tulehdus  

(esimerkiksi herpes tai akne)? 
K E

Onko sinulla amyotroofinen lateraaliskleroosi (ALS) tai perifeerinen hermo-lihashäiriö? 
K E

Onko sinulla todettu myasthenia gravis tai Eaton-Lambertin oireyhtymä? 
K E

Oletko allerginen jollekin? 
K E

Jos vastasit myöntävästi, anna lisätietoja: 

Jos vastasit johonkin yllämainittuun kysymykseen myöntävästi, lääkärisi saattaa kysyä sinulta lisätietoja 

kyseisestä asiasta. Käsittely voidaan jättää antamatta, jos lääkäri päättää, että se on oman etusi mukaista.

Tietoinen suostumus
Vahvistan, että lääkäri 

joka käyttää VISTABELIA® esteettisiin hoitoihin, on antanut minulle riittävästi tietoa, jotta ymmärtäisin 
tuotteen käyttötavan. Olen saanut tietoja tuotteen vasta-aiheista eli siitä, milloin tuotetta ei pidä käyttää, 
sekä tuotteen haittavaikutuksista. Minulla on myös ollut mahdollisuus esittää ehdotettua hoitoa koskevia 
kysymyksiä.

Olen täyttänyt lääketieteellisen kyselylomakkeen antamalla kysymyksiin parhaan kykyni mukaan kaikki 
tiedot. Olen myös antanut kysyttäessä tietoja sairaushistoriastani.

Vahvistan, että minulle on kerrottu seuraavaa:
VISTABEL® on hyväksytty kulmakarvojen välissä olevien pystysuorien ryppyjen hoitoon ja se injektoidaan. 
Koska injektoinnissa käytetään neulaa, pistoskohdasta saattaa vuotaa hieman verta. Injektion yhteydessä, 
kuten on tavallista, varsinainen pisto voi aiheuttaa kipua/kirvelyä tai pistelyä, turvotusta ja/tai mustelmia. 
Lisätietoa asiasta on tuotteen mukana annettavassa potilasesitteessä. Pyydä klinikan henkilökunnalta 
kyseinen potilasesite.

Haittavaikutuksia, joilla saattaa olla yhteys toksiinin leviämiseen injektiokohdasta, on raportoitu hyvin 
harvinaisissa tapauksissa botuliinitoksiinin käytön yhteydessä (esim. lihasheikkoutta, nielemisvaikeuksia, 
ruuan tai juoman joutumista hengitysteihin). Potilaat, joita hoidetaan suositelluin annoksin, saattavat kokea 
erittäin voimakasta lihasheikkoutta. Vistabel-injektioita ei suositella potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt 
nielemisvaikeuksia tai aspiraatiokeuhkokuume. Potilaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hänellä 
esiintyy nielemis- tai hengitysvaikeuksia hoidon jälkeen. Valmisteyhteenvedossa on täydellinen luettelo 
haittavaikutuksista. Jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman nopeasti 
avun ja ohjeiden saamiseksi. VISTABELIN® esteettiset vaikutukset kestävät keskimäärin 3–4 kuukautta. 
Hoitovaikutuksen kestoon vaikuttavat kuitenkin ihon tila, käsitelty alue, miten paljon tuotetta injektoidaan 
ihoon, injektiotekniikka ja elintapatekijät, kuten auringonotto ja tupakointi.

Suostumus: Minulle on kerrottu hoidon vaikutuksista oikein ja suostun tässä lomakkeessa kuvattuun 
hoitoon.
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