OTOX Cosmetic ar putea fi produsul potrivit pentru Dvs.
Descoperiti rezultatele dovedite in tratamentele efectuate pe mai mult de 11 milioane de femei si
barbati.
Avand rezultate reale si vizibile, fara interventie chirurgicala si fara perioada de recuperare,
exista multe motive pentru care BOTOX© Cosmetic a fost ales de catre milioane de persoane si
de catre doctorii lor. S-ar putea sa simtiti ca liniile glabelare moderate si severe duntre sprancene
va fac sa aratati obosit/a sau suparat/a, sau sa aveti alte motive pentru a manifesta interesul fata
de acest produs. Intrebati doctorul Dvs despre BOTOX© Cosmetic pentru a afla daca vi se
potriveste.
Nu au existat cazuri serioase confirmate de difuziune a efectului toxinei la distanta de locul
injectarii cand BOTOX© a fost utilizat in doza recomandata pentru tratamentul tanspiratiei
excesive in zona axilei, blefarospasm sau strabism, sau cand BOTOX© Cosmetic a fost utilizat
in doza recomandata pentru tratamentul ridurilor din zona glabelara (liniile de incruntare).
Ce sunt BOTOX© si BOTOX© Cosmetic?
BOTOX© este un medicament de prescriptie ce se injecteaza intramuscular si este utilizat in:
Tratamentul rigiditatii musculare in zona cotului, incheieturii mainii si a musculaturii degetelor
la adultii cu spasticitate a membrelor superioare



Tratamentul pozitiei anormale a capului si a durerilor in regiunea gatului ce se produc in
distonia cervicala (CD) la adulti
Tratamentul anumitor tipuri de probleme ale musculatirii oculare (strabism) sau a
spasmului anormal al pleoapelor (blefarospasm) la persoanele cu varsta de cel putin 12
ani

BOTOX© se injecteaza de asemenea in piele pentru a trata simptomele ranspiratiei severe la
subrat (hiperhidroza severa primara axilara) atunci cand medicatia topica (aplicata pe piele) nu
are efectul satisfacator.
BOTOX© Cosmetic este un medicament eliberat cu prescriptie medicala ce se injecteaza in
muschi si este utilizat pentru a imbunatati aspectul liniilor "de incruntare" dintre sprancene
(liniile glabelare) de la moderate la severe, la adultii pana la 65 ani pentru o perioada scurta de
timp (temporar).
Nu se cunoaste daca BOTOX© este sigur sau eficient la copiii mai tineri de:





18 ani pentru tratamentul spasticitatii
16 ani pentru tratamentul distoniei cervicale
18 ani pentru tratamentul hiperhidrozei
12 ani pentru tratamentul strabismului si a blefarospasmului

Nu este recomandata utilizarea BOTOX© Cosmetic la copiii mai tineri de 18 ani.
Nu se cunoaste daca BOTOX© si BOTOX© Cosmetic sunt sigure sau eficiente pentru alte tipuri
de spasme musculare sau pentru transpiratia severa in alte localizari in afara de subrat.
Cine nu ar trebui sa administreze BOTOX© sau BOTOX© Cosmetic?
Nu administrati BOTOX© sau BOTOX© Cosmetic daca:

















Sunteti alergic la oricare dintre ingredientele continute in BOTOX© sau BOTOX©
Cosmetic. Vedeti la sfarsitul Ghidului Medicamentului pentru lista ingredientelor
BOTOX© si BOTOX© Cosmetic
Ati avut o reactie alergica la orice alt produs cu toxina botulinica precum Myobloc© sau
Dysport©
Aveti o infectie cutanata pe locul planificat al injectiei
Aveti in antecedente allergii la orice produs continand toxina botulinica
Ati avut orice tip de reactie adversa de la orice produs continand toxina botulinica in
trecut
O problema respiratorie, presum astm sau emfisem
Probleme cu inghititul
Probleme cu sangerarea
Planificati sa va operati
Ati fost supus unei interventii chirurgicale in zona fetei
Slabiciune a musculaturii fruntii, precum dificultatea de a ridica sprancenele
Pleoape cazute
Orice alte modificari ale modul in care arata fata Dvs de obicei
Sunteti insarcinata sau planificati sa ramaneti insarcinata. Nu se cunoaste daca BOTOX©
sau BOTOX© Cosmetic pot dauna copilului Dvs nenascut
Alaptati sau aveti intentia sa o faceti. Nu se cunoaste daca BOTOX© ori BOTOX©
Cosmetic trece in laptele matern

Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele
prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX© sau
BOTOX©Cosmetic cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare serioase. Sa nu
incepeti orice alte tratamente medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati administrat
BOTOX© sau BOTOX© Cosmetic in trecut.
In mod special, spuneti doctoruui ca/daca:







Ati administrat orice alt produs cu toxina botulinica in ultimele patru luni
Ati administrat injectii de toxina botulinica precum Myobloc© (rimabotulinumtoxinB)
sau Dysport© (abobotulinumtoxinA) in trecut. Asigurati-va ca doctorul Dvs stie cu
exactitate se produs ati administrat
Ati primit recent un antibiotic prin injectare
Luati e relaxanti musculari
Luati medicatie pentru allergie sau raceala



Luati un medicament pentru insomnie

Intrebati-va doctorul daca nu sunteti sigur ca medicatia Dvs face parte dintre cele enumerate mai
sus.
Cunoasteti medicamentele pe care le administrati. Pastrati o lista a medicamentelor Dvs pentru a
le arata medicului sau farmacisului de fiecare data cand primiti un nou medicament.
Cum ar trebui sa administrez BOTOX© sau BOTOX© Cosmetic?





BOTOX© sau BOTOX© Cosmetic este un preparat injectabil ce va fi administrat de
catre doctorul Dvs.
BOTOX© este injectat in musculatura afectata sau piele.
BOTOX© Cosmetic este injectat in musculatura afectata.
Doctorul Dvs ar putea sa modifice doza de BOTOX©sau BOTOX© Cosmetic,pana nu se
va gasi doza potrivita pentru Dvs

Ce trebuie evitat in timp ce se administreaza BOTOX© / BOTOX© Cosmetic?
BOTOX© / BOTOX© Cosmetic pot cauza o pierdere a puterii sau o slabiciune generala a
musculaturii, sau probleme vizuale la distanta de ore/saptamani de la administrarea BOTOX© /
BOTOX©Cosmetic. Daca acest lucru se intampla,nu conduceti autoturismul nu operati utilaje
sau desfasurati alte activitati periculoase.
Acestea nu sunt toate reactiile adverse posibile aleBOTOX© / BOTOX© Cosmetic. Pentru mai
multe informatii, intrebati-va doctorul sau farmacistul. Telefonati doctorul pentru sfaturi
medicale privind efectele adverse.
InformatiI Generale privind BOTOX© / BOTOX© Cosmetic:
Medicamentele sunt uneori prescrise pentru alte scopuri decat cele listate intr-un Ghid al
Medicamentului.
Ghidul Medicamentului cuprinde cea ma importanta informatie despre BOTOX©/ BOTOX©
Cosmetic. Daca doriti mai multe informatii, discutati cu doctorul Dvs. Puteti intreba doctorul sau
farmacistul Dvs despre informatiile scrise despre
BOTOX©/ BOTOX© Cosmetic pentru profesionistii din domeniul medical.
Care sunt ingredientele din BOTOX© / BOTOX© Cosmetic?
Ingredient activ: botulinum toxin type A
Iingrediente inactive : albumina umana si clorura de sodiu
Albumina umana si raspandirea afectiunilor virale

BOTOX© Cosmetic contine albumina, o proteina continuta in sangele uman. Riscul potential de
raspandire al afectiunilor virale [de ex. boala Creutzfeldt-Jakob (CJD)] prin albumina serului
uman este extrem de rar. Nu s-au raportat niciodata cazuri de boli virale sau CJD in asociere cu
albumina serului uman.
Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele
prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX© sau
BOTOX©Cosmetic cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare serioase.
Sa nu incepeti orice alte tratamente medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati
administrat BOTOX© Cosmetic in trecut. In mod special, spuneti doctoruui ca/daca: ati
administrat orice alt produs cu toxina botulinica in ultimele patru luni; ati administrat injectii de
toxina botulinica precum Myobloc© (rimabotulinumtoxinB) sau Dysport©
(abobotulinumtoxinA) in trecut. Asigurati-va ca doctorul Dvs stie cu exactitate se produs ati
administrat), ati primit recent un antibiotic prin injectare, luati e relaxanti musculari, luati
medicatie pentru allergie sau raceala, luati un medicament pentru insomnie.
Alte reactii adverse ale BOTOX© / BOTOX© Cosmetic includ: uscaciunea gurii, discomfort si
durere la locul injectarii, oboseala, cefalee, durere cervicala, probleme oculare: vedere dubla,
vedere incetosata, acuitate vizuala redusa,pleoape cazute, umflate, si ochi uscati
Pentru mai multe informati consultati Ghidul Medicamentului sau discutati cu doctorul Dvs.
De ce imbatraneste pielea?
Pielea imbatranita si ridurile rezulta dintr-o combinatie a mai mulri factori. Nu sunt implicate
doar modificarile celulare, depletia de colagen, pierderea de hormoni sau daunele produse de
radicalii liberi. Liniile verticale in "11" - acele linii care apar intre sprancene - resulta din
contractiile musculare. Cand va concentrati, va incruntati, strangeti ochii sau apropiati
sprancenele, muschii dintre sprancene se contracta, causand brazdarea si ridarea pielii. Dupa ani
de contractii frecvente, aceste riduri pot persista chiar daca muchii sunt in repaos.

Figure 1: Relaxed glabellum muscles

Figure 2: Contracted glabellum muscles
BOTOX© Cosmetic actioneaza blocand impulsurile nervoase catre muschii injectati.Aceasta
reduce activitatea musculara ce cauzeaza formarea liniilor persistente dintre sprancene.
Vedeti pozele unor femei/barbati inainte/dupa tratamentul cu BOTOX© Cosmetic si convingetiva de rezultate!
Poze neretusate ale unor modele platite facute in momentul incruntarii maxime inainte de
administrarea tratamentelor cu BOTOX© Cosmetic frepetate in conditii de incruntare maxima
dupa tratamente cu BOTOX© Cosmetic la intervalele de timp indicate.
Pozele au fost preluate de pe http://www.botoxcosmetic.com

In studiile clinice la ziua 7, 74% (299 din 405 pacienti au manifestat o severitate a liniilor
glabelare absenta sau usoara la incruntare maxima in comparatie cu 6% (8 din 132) in placebo; la
ziua 30, 80% (325 din 405 pacienti) au aratat acelasi lucru comparativ cu 6% (4 din 132) in cazul
administrarii de placebo.

Liniile 1, 11, sau 111 sunt acele linii verticale de incruntare dintre sprancene de la moderate pana
la severe.
Ani de privit su ochii stransi, concentrare sau incruntare pot cauza brazdarea si incretirea pielii.
Pe masura ce pielea devine mai putin elastica, aceste linii de incruntare de la moderate la severe
persista - chiar si atunci cand muschii Dvs nu se contracta.
Cu cateva injectii minuscule, BOTOX© Cosmetic blocheaza impulsurile nervoase catre muschii
injectati, ce reduce activitatea musculara cauzatoare a acestor linii persistente in 1, 11, sau 111.
Aceasta reducere a activitatii musculare ajuta la atenuarea liniilor de incruntare din zona dintre
sprancene (liniilor glabelare) de la moderate la severe. Indiferent daca aveti linii in 1, 11, sau
111, BOTOX© Cosmetic s-ar putea sa vi se potriveasca. Intrebati doctorul Dvs pentru a afla!
Ce prezinta procesul de tratament?
Procesul de tratament cu BOTOX© Cosmetic este siimplu.
Iata ce se poate intampla la cabinetul medical, in cazuri tipice. (Va rugam sa aveti in vedere ca
procedeele de rutina la cabinetul doctorului Dvs s-ar putea sa fie diferite)
Inainte de tratament





Consultati doctorul Dvs pentru a stabili daca sunteti un candidat potrivit pentru
tratamentul cu BOTOX© Cosmetic
Doctorul Dvs va va intreba despre obiectivele Dvs pentru a determina unde se va
administra BOTOX©Cosmetic. In acest scop, doctorul s-ar putea sa examineze abilitatea
Dvs de a misca anumiti muschi in zona sprancenelor. Localizarea, marimea si gradul de
utilizare al muschilor ce creaza o brazda intre sprancene pot varia individual
Intrebati-va doctorul despre orice lucru legat de asteptarile pe care s-ar putea sa le aveti in
legatura cu tratamentul



Discutati scopurile tratamentului pentru a elabora un plan de tratament potrivit nevoilor
Dvs

Tratamentul
Administrarea BOTOX© Cosmetic implica:
Nu este necesara anestesia. Oricum, doctorul s-ar putea sa aleaga sa anestezieze usor zona cu o
compresa rece sau cu crema anesthezica. Discomfortul este minim si de scurta durata. Doctorul
va administra cateva injectii de BOTOX© Cosmetic direct in muschii ce cauzeaza aceste linii de
incruntare de la moderate la severe.

Locurile de njectare
Approximativ 10 min pentru tot tratamentul pentru o zona.
Dupa tratament




Nu este necesar de timp pentru recuperare - sunteti gata sa va reluati activitatile zilnice!
Medicul va va da instructiuni specifice privind ingrijirea post-tratament.
Reactiile adverse asociate cu injectia includ durerea localizata, infectie,
inflamatie,sensibilitate, umflatura, inrosire si/sau sangerare/echimoze.

Este BOTOX© Cosmetic potrivit pentru Dvs?
Doar Dvs si doctorul Dvs puteti decide daca BOTOX© Cosmetic vi se potriveste. Administrarea
de BOTOX© Cosmetic este o metoda de tratament temporar al liniilor de incruntare de la
moderate la severe (liniile glabelare).
BOTOX© Cosmetic este un medicament de prescriptie ce se injecteaza in muschi si se utilizeaza
pentru a imbunatati aspectul liniilor de incruntare de la moderate la severe (liniile glabelare) la
persoanele cu varsta intre18 si 65 ani pentru o perioada de timp (temporar). BOTOX©Cosmetic
are un istoric documentat din experienta reconoscuta de catre doctorul Dvs - este precis si
predictibil. Doctorul Dvs decide metoda exacta de administrare a BOTOX©Cosmetic pentru cele
mai bune resultate.








Inainte de programare, evaluati-va scopurile tratamentului.
In timpul vizitei discutati aceste scopuri cu doctorul Dvs si intrebati daca
BOTOX©Cosmetic vi se potriveste.
Rezultate vizibile : imbunatatirea ar putea sa inceapa la 24-48 ore si resultatele ar putea
sa se amplifice in timpul primei saptamani dupa tratament si s-ar putea ca ameliorarea sa
se observe pana la 30 zile dupa tratament.
Rezultate de durata, pana la 4 luni.
Resultatele individuale ar putea varia.

Ce ar trebui sa spun doctorului meu inainte de administrarea BOTOX© sau BOTOX©
Cosmetic?
Spuneti doctorului Dvs despre toate problemele medicale, inclusiv daca sufetiti de:















O boala care va afecteaza musculatura si nervii (precum scleroza laterala amiotrofica
[ALS sau boala Lou Gehrig], myasthenia gravis sau sindrom Lambert-Eaton). Vedeti
"Care este cea mai importanta informatie pe care ar trebui sa o cunosc despre BOTOX©
si BOTOX© Cosmetic?"
Allergii la orice produs continand toxina botulinica
Ati avut orice tip de reactie adversa de la orice produs continand toxina botulinica in
trecut
O problema respiratorie, presum astm sau emfisem
Probleme cu inghititul
Probleme cu sangerarea
Planificati sa va operati
Ati fost supus unei interventii chirurgicale in zona fetei
Slabiciune a musculaturii fruntii, precum dificultatea de a ridica sprancenele
Pleoape cazute
Orice alte modificari ale modul in care arata fata Dvs de obicei
Sunteti insarcinata sau planificati sa ramaneti insarcinata.Nu se cunoaste daca BOTOX©
Cosmetic poate dauna copilului Dvs nenascut
Alaptati sau aveti intentia sa o facet i. Nu se cunoaste daca BOTOX© Cosmetic trece in
laptele matern

Spuneti doctorului Dvs despre toate medicamentele pe care le administrati, incluzandu-le pe cele
prescrise si neprescrise, vitaminele si produsele pe baza de plante. Utilizarea BOTOX©Cosmetic
cu anumite medicamente poate cauza efecte secundare. Sa nu incepeti orice alte tratamente
medicamentoase inainte de a anunta medicul Dvs ca ati administrat BOTOX© sau BOTOX©
Cosmetic in trecut.
Pentru informatii suplimentare despre lucrurile care trebuie sa le spuneti doctorului Dvs, va
rugam sa consultati Ghidul Medicamentului.

Continuarea Tratamentului
Daca sunteti multumit/a de rezultatul tratamentului cu BOTOX© Cosmetic , s-ar putea sa luati in
consideratie un program regulat de tratamente pentru a ajuta mentinerea rezultatelor obtinute.
Puteti administra injectii cu BOTOX© Cosmetic la interval de 3 - 4 luni pentru a mentine
resultatele atata timp cat nu aveti nicio reactie alergica serioasa sau alte reactii adverse
semnificative. Cabinetul doctorului Dvs ar putea sa va ofere mesaje de reamintire pentru a
respecta frecventa administrarilor conform programului. Daca opriti tratamentul, liniile de
incruntare dintre sprancene de la moderate la severe se vor reface treptat pentru a reveni la
aspectul de dinaintea tratamentului.

