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Skæmmende ar efter tidligere operationer eller ulykker kan ved hjælp af en operation oftest gøres
pænere. I dette informationsmateriale kan du læse, hvordan operationen foregår, og hvad du kan
forvente af operationen.
FØR OPERATIONEN
Før operationen skal du til forundersøgelse hos
speciallægen. Her bliver du informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer.
Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat. Du er velkommen
til at tage en ven eller et familiemedlem med til
forundersøgelsen.
Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen
til operationen, hvis indgrebet betragtes som
udelukkende kosmetisk betinget.
PÅ OPERATIONSDAGEN
Når du møder op på hospitalet, får du anvist en
seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg,
som skal operere dig, komme og hilse på dig, og
afhængig af bedøvelsens art får du også besøg
af en narkoselæge.
Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra din ankomst
til selve operationen går i gang.
BEDØVELSE
Operationen foretages oftest i lokalbedøvelse.
Læs venligst særskilt vejledning om det-te.
OPERATIONEN
Kirurgen tegner snittet op og fjerner det skæmmende arvæv. Det gøres evt. ved hjælp af et zigzag-ar for at korrigere for en eventuel stramning
i arvævet. Når arvævet er fjernet, sys med små
tråde, og der lægges en plasterbandage.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER
Operationen vil efterlade et ar, som er mere eller
mindre synligt, alt afhængig af hvor på kroppen
det skæmmende ar er fjernet.
Betændelse og blodansamlinger er sjældne, og
det er ligeledes meget sjældent, at såret springer op (< 1 %). Der kan i starten være let ømhed
og siven fra såret.
Indtrækninger i området kan forekomme. Hvis
arvævet efter operationen bliver ophøjet og fortykket, kan det være nødvendigt at behandle
med binyrebarkhormon.
KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe
til os.
Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899
Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00
info@capio.dk
www.capio.dk

EFTER OPERATIONEN
Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer.
Trådene skal typisk fjernes, og tidspunktet aFhænger af, hvor på kroppen arvævet er fjernet.
Du skal beholde plaster på indtil trådfjernelsen.
Du kan dog godt gå i bad dagen efter operationen.
Du skal undgå kraftige bevægelser af det område, hvor operationen er foretaget.
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