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Øjenbrynsløft til 
mænd



FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos 

speciallægen. Her bliver du informeret om oper-

ationen, senfølger og eventuelle komplikationer.

Speciallægen informerer dig også om det for-

ventede kosmetiske resultat og viser dig ”før og 

efter”-billeder, så du kan få et realis-

tisk indtryk af det forventede kosmetiske resul-

tat.

Øjenbrynsløft ved fjernelse af et stykke båd-

formet hud i overkanten af øjenbrynene er bedst 

egnet til mænd, da mænds kraftigere øjenbryn 

nemmere kan skjule arret.

Du er velkommen til at tage en ven eller et fami-

liemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen 

til operationen foretages, hvis indgre-

bet betragtes som udelukkende kosmetisk bet-

inget.

Med alderen falder øjenbrynene længere og 

længere ned. Dette medfører bl.a., at over-

skydende hud kan hænge ud over øjenlågene, 

og i slemme tilfælde kan det nedsætte syns-

feltet betydeligt. Specielt siderne af øjet kan 

være generet. Det kan være hæmmende bl.a. 

ved bilkørsel. I sådanne tilfælde betragtes oper-

ationen ikke som kosmetisk.

OPERATIONEN

Når du møder op, bliver du vist til rette af en 

sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal 

operere dig, komme og hilse på dig, og afhæn-

gig af bedøvelsens art får du også besøg af en 

narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, til 

selve operationen vil blive foretaget.

Der optegnes i siddende stilling til det snit, der 

skal lægges, og den hud, der skal fjernes. He-

refter bliver du fulgt til operationsstuen.

EFTER OPERATIONEN
Operationen foregår som et ambulant indgreb. 

Du skal altså ikke overnatte på hospitalet. Efter 

operationen ligger du med isposer på det opere-

rede område i et par timer. Her-

efter kan du gå hjem.

Inden udskrivelsen får du en tid til trådfjernelse, 

som typisk finder sted en uge efter operationen.

Arbejde 

Du kan genoptage dit arbejde 2-8 dage efter 

operationen alt efter arbejdets karakter.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLI-

KATIONER

Hævelse

Der forekommer ofte lidt hævelse og blålig mis-

farvning i dagene efter operationen.

 

Ar

Som ved al anden kirurgi efterlades ar. Arret i 

siderne kan være synlige i op til seks måned-

er. De fleste mennesker har lidt asymmetriske 
øjenlåg, og derfor kan arene tilsvarende blive 

asymmetriske. Arret er svært at se hos mænd.

Arret må ikke udsættes for sol, så længe dette 

er rødt og hævet - som regel 6-12 måneder.

 

Blodansamling og betændelse

Blodansamlinger og betændelse ses sjældent 

(under 1 %). Opstår der en blødning, vil den op-

træde de første timer efter operation-

en og ses ved tiltagende hævelse og smer-ter. 

Du vil da blive kørt på operationsstuen for at få 

foretaget en lille operation i lokalbedøvelse.

DET FORVENTEDE RESULTAT

Resultatet holder mange år, men vævet vil 

selvfølgelig følge de almindelige aldersforan-

dringer. Lever resultatet ikke op til forventnin-

gerne, kan en ny operation komme på tale. Det 

er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et 

mere tilfredsstillende resultat.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yder-

ligere 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
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