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Postoperativa instruktioner vid fettsugning  

1. De första 24 timmarna efter operationen bör man hålla sig i stillhet och vila. Du 

kan sova i den ställning som känns bekväm.  

 

2. Du kan använda ispåsar för att reducera svullnad och minska obehaget under de 

första 24 timmarna.  

 

3. 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).  

 

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

orsaka illamående och yrsel. 

 

5. 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. 

 

6. 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, områden med plötslig och betydande svullnad och rodnad 

som känns varmt vid beröring. 

 

7. Du kommer att gå hem med en gördel. Denna trycker milt mot såren. Gördeln ska 

sitta kvar i 24 timmar. Du kan förvänta dig en ansenlig mängd dränage av en rosa 
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eller ljust röd vätska från såren under de närmsta 24-48 timmarna. Detta är normalt, 

du behöver inte oroa dig.  

 

8. Du kommer att få förband över såren. Du kan ta bort dem när du får duscha första 

gången, 24 timmar efter operationen. Sätt på nya om du behöver det. Under tiden 

som du duschar kan du också tvätta gördeln. Du kan behöva hjälp när du duschar 

första gången. Ibland känner sig patienter yra eller illamående. 

 

9. Undvik ansträngande aktiviteter och träning i ungefär en vecka. Du kan återgå till 

normal aktivitet gradvis. Var så aktiv som du kan. Man rekommenderar inte att du 

ligger i sängen hela dagarna.  

 

10. Gördeln ska du bära dag och natt i ungefär tre veckor. Du kan ta bort den under 

korta stunder för att duscha, gå till badrummet eller för att tvätta den. Använd inga 

underkläder när du har gördeln. I vissa fall kan läkaren be dig att behålla gördeln på i 

upp till tre veckor.  

 

11. Gördeln är mycket viktig när det kommer till säker och bekväm postoperativ 

läkning. Den hjälper till att minska svullnad och blånad och hjälper huden att krympa 

jämnt. 

 

12. Svullnad och blånad är normalt. Blånaden kan kännas som klumpar och den kan 

var hård att röra vid. Detta är också normalt och lägger sig vanligen efter fyra till sex 

veckor. Graden av svullnad och blånad varierar och är individuell. 

 

13. Undvik solljus på det opererade området i flera veckor.  
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14. Veckorna före och efter operationen bör man undvika all form av nikotin. Nikotin 

är kärlsammandragande och kan öka riskerna med operationen samt leda till 

onödiga komplikationer som äventyrar resultatet.  

 

 

 

 


