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Postoperativa instruktioner vid bukplastik 

1. Efter operationen sätter man på en gördel, som ska sitta på kontinuerligt i 24 

timmar efter operationen, eller enligt instruktioner från din läkare. Efter de första 24 

timmarna kan du ta av plagget när du ska duscha. Gördeln är en viktig faktor för att 

främja en säker och bekväm postoperativ period. Plagget komprimerar det berörda 

området och minskar svullnad (ödem) och den bidrar till att främja läkningen. Du 

måste bära gördeln enligt instruktioner av din läkare. Du måste bära plagget 

kontinuerligt och avlägsna det endast korta perioder för att duscha. Om du får klåda 

av gördeln kan du ha en t-shirt i bomull under för att lindra den.  

 

2. De första 24 timmarna efter operationen får du ligga i sängen med kuddar under 

knän och huvud. Efter 24 timmar får du gradvis börja röra på dig. Det är då väldigt 

viktigt att gå sträckt och upprätt då en framåtlutat och kutande gåstil kan orsaka 

ryggvärk, samt då även förlänga tiden för att bli helt återställd. Var så aktiv och rörlig 

som du orkar. Det rekommenderas inte att man är inaktiv och sängliggande.  

 

3. För att underlätta möjligheten att vila under din första 24 timmarna sätter man in 

en foleykateter efter operationen. Dagen efter operationen tas katetern bort. 

 

4. Den första veckan efter operationen bör man hålla sig i stillhet. Ansträngning som 

höjer blodtrycket kan orsaka blödningar. Du kan återuppta lätt motion efter ditt första 

postoperativa återbesök hos din läkare. 

 

5. Om du känner smärta efter operationen kan du ta receptbelagda läkemedel enligt 

anvisningarna. Kom ihåg att ta läkemedlen tillsammans med mat. Undvik Aspirin 

eller liknande läkemedel, som Motrin, Alvedon, Naprosyn, etc, under minst två 



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 2 
 

veckor efter operationen. De kan nämligen orsaka blödningar. Istället för 

receptbelagda smärtstillande kan du ta Tylenol. Tänk dock på att smärtstillande 

medicin kan orsaka illamående. 

 

6. När du skickas hem får du en kateter med en pump för smärtstillande som 

kontinuerligt kommer att lindra smärtan. Med hjälp av pumpen kan du själv reglera 

mängden smärtstillande genom att trycka på en knapp när du har behov av mer 

smärtstillande.  

 

7. Efter att pumpen är tömd tas de två tunna katrerar som är kopplade till pumpen 

bort. Du tar då bort plåstertejpen runt katetern och tar tag i katetern nära huden och 

drar försiktigt ut den. Kasta pumpen och katetern. Instickshålen efter katetern 

kommer att läka och slutas inom ett dygn och de kräver ingen extra vård. 

 

8. Efter operationen får du även dränage. De tas bort när behovet av dränering 

minskar. Dränagen kan få sitta så länge som sju dagar efter operationen. Du 

kommer att få hålla reda på hur mycket vätska som kommer ut genom dränagen och 

informera din läkare och sjuksköterska om det innan de tas bort. Färgen på 

dräneringsvätska kan vara allt från en röd 

till en gulaktig klar nyans. Bli inte rädd för färgen på vätskan. Du kan även läcka 

vätska runt om dräneringen genom huden.  

 

9. Drick mycket vätska. Efter en operation är det lätt att man blir uttorkad. 

 

10. Om du blir ordinerad oral antibiotika ska du äta hela kuren enligt instruktion.  
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11. 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. 

 

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

• Feber med en temp över 39 grader. Frossa och skakningar. 

• Kraftig blödning från operationsområdet. 

• Svår eller plötslig smärta och ett rodnat och svullet område som känns hårt och 

varmt vid beröring. 

 

13. Du kan duscha 24 timmar efter operationen. Tvätta såren med mild tvål och 

badda torrt. Över snitten sitter kirurgisk tejp. Den tål vatten och kommer inte att falla 

av. Tejpen sitter över såren för att ge ett extra stöd. De faller till slut bort av sig självt 

eller tas bort av din läkare vid återbesök. Använd ej alkoholprodukter, hydrogen 

peroxid eller annan lösning utan att först rådgöra med din läkare. 

 

14. Efter att man tar bort den kirurgiska tejpen kan man ofta se lite blåsor runt ärret. 

Det är normalt och kan ha orsakats av tejpen. Man behandlar blåsorna med lite 

antibiotisk salva. Blåsorna läker och försvinner sedan efter några dagar. Under 

läkningen kan ärren även vara svullna och röda, vilket är fullt normalt. Efter ditt andra 

återbesök kommer din läkare att ordinera dig att börja använda Scarguard. Det är en 

produkt som skyndar på läkningen och gör att ärren blir bättre. Om du har frågor 

kring denna produkt är du välkommen att fråga någon av oss på kliniken.  

 

15. Svullnad och blåmärken runt operationsområdet är normalt och brukar försvinna 

efter fyra till sex veckor efter operationen. Man bör dock komma ihåg att läkningen är 
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individuell och en del läker snabbare än andra. Du bör därför ha tålamod under 

perioden när kroppen läker och återhämtar sig efter operationen.  

 

16. Du bör vänta några månader efter operationstillfället innan du solar. 

 

17. Var uppmärksam på att rökning och läkemedel som ej rekommenderats av din 

läkare kan leda till komplikationer och äventyra resultatet av din operation. 


