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Postoperativa instruktioner vid ansiktslyft 

1. Fortsätt att vila under de nästkommande 24 timmarna efter att du kommit hem. 

Håll huvudet högt. Ha någon hos dig som kan hjälpa dig att gå upp, gå på toaletten 

osv, i en eller två dagar. 

 

2. Sov på rygg under de första tre till fem nätterna med tre till fyra kuddar bakom 

huvudet och ryggen. Detta hjälper till att minska svullnad och blånad. Svullnad och 

blånad lägger sig oftast efter fyra till sex veckor.  

 

3. För att minimera svullnad och obehag kan du lägga kalla kompresser längs sidan 

av ansiktet under de närmaste 24 timmarna efter operationen.  

 

4. Om du upplever smärta efter operationen kan du ta ordinerad smärtlindring enligt 

anvisningarna. Ta medicinen i samband med matintag för att undvika illamående. 

Istället för förskrivna läkemedel kan du ta Tylenol (Acetaminophen).  

 

5. Om du blir ordinerad antibiotika ska du äta hela kuren enligt anvisning. 

 

6. Om du äter Vita Medica-tillskott kan du börja ta dem igen när du kommer hem. 

Inga andra läkemedel bör tas under de första 10 dagarna efter operationen. Undvik 

alkohol den tid som du tar mediciner. 

 

7. Ring din läkare omedelbart om du upplever något av följande: 

Feber med en temp över 39 grader, frossa och skakningar, kraftig smärta som inte 

svarar på smärtlindring, klarröd blödning från operationsområdet, svullnad och 
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rodnad i områden som känns varma vid beröring eller plötslig och betydande 

svullnad i ansiktet eller på halsen.  

 

8. Drick mycket vätska. Man blir lätt uttorkad efter en operation och uttorkningen kan 

orsaka illamående och yrsel. 

 

9. Under de första 24 timmarna måste du hålla såren torra och rena. Efter 24 timmar 

kan du duscha, tvätta ansiktet och schamponera håret med milt, tvålbaserat 

schampoo. Badda torrt med en ren och mjuk handduk. 

 

10. Du kommer att ha suturer i och runt omkring skalpen. Var väldigt försiktig när du 

kammar ditt hår så du inte drar i dessa. Efter ditt första återbesök får du använda 

hårtork med lägsta effekt och med kall luft. Du får inte permanenta eller färga håret 

under de första fyra till sex veckorna eller enligt instruktioner från din läkare.  

 

11. Undvik ansträngande aktiviteter under de första fyra till sex veckorna. Undvik att 

böja dig framåt eller lyfta tunga saker. Ansträngning som höjer blodtrycket kan 

orsaka blödning. Du kan återuppta lättare träning och normala aktiviteter efter ditt 

första återbesök hos läkaren. 

 

12. Du kan förvänta dig både svullnad och blånad runt ansiktet efter operationen. 

Graden av svullnad och blånad beror på operationens omfattning och individens 

benägenhet att få blåmärken. 

 

13. Eftersom nikotin är ett kärlsammandragande medel krävs det att du avstår från 

rökning eller andra former av nikotin i två veckor före och två veckor efter 
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operationen för att förbygga onödiga komplikationer vad gäller cirkulationen med 

dålig sårläkning som resultat.  

 

14. Du bör använda minst solskyddsfaktor 15 under de närmsta tre månaderna efter 

operationen. Alla nya ärr är mycket känsliga för solen och blir lätt brända.  

 

 

 


