
HVAD ER HIFU ?
Hifu (High intensity focused ultrasound) er en metode til non-kirurgisk ansigtsløft. 
Rynker og løs/slap hud skyldes træthed i muskellaget og mangel på fibroblastceller i bindevævet. 
Hifu er ultralyd, som trænger dybt ind under huden og arbejder ved høj temperatur. Ultralyden går 
ind i det såkaldte SMAS-lag i huden (vævslaget under huden) og rammer præcis i det lag, hvor huden 
begynder sin ældning. Dette betyder, at du som sidegevinst også får kickstartet hudens egen genopbyg-
ningsevne.

Ved Hifu-behandling genereres varmeenergi (termisk) ved fokuspunktet, hvilket gør, at slap og hængen-
de væv trækker sig sammen og giver en opstrammende og løftende effekt. Samtidig smeltes fedtceller, så 
depot bliver mindre på kæbe, hals og på depoter på kroppen.

HVAD KAN JEG FORVENTE AF RESULTAT?
Der opnåes typisk allerede resultat efter én behandling. Resultatet varierer fra person til person, det 
afhænger af den enkeltes hud og alder (sygdom, arvelige/genetiske faktorer, soldyrkning, stress). Er 
huden meget skadet, vil evnen til at regenerere være nedsat, vi kan derfor ikke garantere dig dit ønskede 
resultat.

HVOR MANGE BEHANDLINGER OG HVOR OFTE?
Det er individuelt, hvor mange behandlinger man skal have, men oftest 3-4 behandlinger for et optimalt 
resultat, herefter vedligeholdes resultatet med ca. én behandling hver 8-12 måned.

PRAKTISK OPLYSNINGER:
Behandlingen kan laves hele året. 
Behandlingen tager fra 30 -90 min, afhængigt af behandlingsområdet.
Behandlingen føles som en prikkende varme, man kan evt tage smertestillende medicin før behandling.

RISIKO OG KOMPLIKATIONER :
Hifu er en meget simpel og sikker behandling, og man vil umiddelbart efter behandlingen, kunne vende 
tilbage til sine hverdagsgøremål. Man kan dog opleve hævelse og ømhed i huden de første dage efter 
behandlingen, dette signalerer, at ”der arbejdes” i hudens dybe lag. Hævelsen er væk i løbet af et par 
dage, men ømheden kan vare ved i op til en måned. Få kan opleve, at der kommer blå mærker/mis-
farvninger under huden, hvilket skyldes, at nogle blodkar er bristet i underhuden, dette forsvinder igen. 
Jo stærkere behandlingen er, jo større er denne risiko. Der kan komme mild hævelse og rødme, som kan 
dækkes af make-up. Bliver du lidt rød og hævet, så undgå meget varme bade og sauna et par dage. 

Yderst sjældent kan der opstå små overfladiske sår, disse vil hele indenfor en uge og efterlader ikke ar, 
sålænge du ikke ”piller” i sårene.

Hvis du har fillers i behandlingsområdet,kan dette forsvinde hurtigere end normalt. Få HIFU behandling 
1 - 2 uge inden næste filler behandling.

• Hele ansigtet
• Tunge øjenbryn
• Dobbelthage
• Halsen
• Hamsterkæberne
• Huden på brystkassen (decolte)

• Mormorarme
• Nedre mave
• Bh dellen
• Inderlår
• Cellulite (appelsinhud)
• Løs hud på hænder

BEHANDLINGEN KAN BRUGES:

fortsættes...
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SAMTYKKE ERKLÆRING FOR HIFU 
– ANSIGT OG KROP –  



Dato:                                               Mobil:

Navn 
(udfyld venligst med blokbogstaver) 

Underskrift

Klinik Marianne Bisgaard 

BEHANDLINGER:
Dato:                           Notater:

Jeg giver tilladelse til, at før og efter billeder 
må benyttes på de sociale medier og hjem-
meside af Klinik Marianne Bisgaard

Udsnit af før og efter billeder må benyttes 
på de sociale medier og hjemmside af 
Klinik Marianne Bisgaard.

Jeg ønsker at være anonym på disse billeder.

Klinik Marianne Bisgaard
Kalkbrænderivej 5 . 7100 Vejle . Tlf 60242711 
info@mbisgaard.dk . www.mariannebisgaard.dk
Parkering i P-huset Trondur 100 m
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VENLIGST GENNEMGÅ NEDENSTÅENDE 
AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED:

Kontraindikationer til HIFU KROPPEN

• Tag ingen medicin og alkohol 24 før og efter  
 behandling (kan give en allergisk reaktion)

• Meget allergisk hud

• Astma, asbestose (her kan smerten være større)

• Sår, eksem, nye ar, allergi i udbrud

• Umiddelbart efter operation, vent 3 mdr.

• Epilepsi

• Cachexia - langvarig underernæring, bulimi,  
 anorexi

• Hjerteproblemer, pacemaker, meget højt blodtryk

• Karsygdomme, på åreknuder

• Tager blodfortyndende medicin

• Kunstig knogle, indopereret metal eller plastik,   
 herunder tæt på silikone bryster

• Cancer - her skal du være erklæret rask 1 år efter   
 sygdommen

• Immunsygdomme og brok

• Overfølsomhed over for varme, følelsløs hud

• Gravide, ønske om graviditet og 3 mdr. efter

• Nyresygdomme

• Sygdom ved skjoldbrugskirtlen 
  
OBS - under menstruation kan man være mere følsom

VENLIGST GENNEMGÅ NEDENSTÅENDE 
AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED:

Kontraindikationer til HIFU ANSIGT

• Tag ingen medicin og alkohol 24 timer før og   
 efter behandling ( kan give en allergisk reaktion)

• Meget allergisk hud

• Fillers og Botox kan opløses, vent 6 mdr. Eller   
 ingen behandling i området

• Sår, eksem, nye ar, allergi i udbrud, herpes i  
 udbrud

• Lige efter operationer, vent 3 mdr.

• Asbestose, astma (her kan smerterne være større)

• Epilepsi

• Hjerteproblemer, pacemaker, meget højt blodtryk

• Blodfortyndende medicin, karsygdomme

• Kunstig knogle, plast implantat eller tandimplantat

• Gravide

• Cancer - her skal du være erklæret rask 1 år efter   
 sygdommen

• Immunsygdomme

• Overfølsomhed overfor varme, følelsløs  hud

• Sygdom ved skjoldbrugskirtlen  
 (halsen behandles ikke)

OBS - under menstruation kan man være mere følsom

Jeg er oplyst om alt vedr. behandlingen
og bekræfter hermed, at jeg har fået udleveret underskrevet informationsark om Hifu


