Korrektion af hudoverskud mave/rygområdet (nedre kropsløft)
Til forundersøgelsen har du sammen med lægen aftalt, på hvilken måde din
operation skal foregå. Vi vil her oplyse de forskellige måder, hvorpå en
korrektion af mave/rygområdet kan foregå, men husk på at der er individuelle
behov, og operationer kan udføres forskelligt, for at du opnår det bedste
resultat.
Alle operationer foregår i fuld bedøvelse og tager mellem 3-5 timer.
Korrektion af maven (abdomen pendens)
Korrektion af mave/ryg (Beltlipektomi – cirkulært)
Baldeløft
Du er informeret om arrets placering, og som regel W-formet lavet over
skambenet, samt rundt om navlen, og ved den cirkulære procedure, går arret
hele vejen rundt, lige over baldeområdet.
Huden og underhuden løsnes fra skambenet og op til ribbenskanten og navlen
frigøres. Huden trækkes ned så maven, bliver glat og det overskydende væv
fjernes. Skambenet gøres oftest mindre og der laves et nyt hul til navlen. Der
kan være behov for fedtsugning (liposuction).
I nogle tilfælde vælger man at kombinere ovenstående med et lodret ar op
forbi navlen. Det gør man for at stramme huden op fra side til side.
Mavemusklerne kan en sjælden gang være gledet fra hinanden, og dermed
behov for at de samles, hvilket gøres under samme operation.
Baldernes fedtpuder kan løftes, såfremt det vurderes ved forundersøgelsen.
Huden henover balderne og ned bag på baglåret løsnes. Baldernes fedtpuder
løftes på plads.
Skal du have foretaget en korrektion, der går hele vejen rundt (cirkulært),
bliver du vendt fra mave til ryg midtvejs mens du sover.
Efter indgrebet er operationsområdet fast og stramt, men du skal forvente, at
hudområder kan ”falde ned” igen med tiden.

Mulige komplikationer

Til forundersøgelsen får du information om mulige komplikationer af en
speciallæge, inden du tager den endelige beslutning.
Hvornår kan jeg opereres igen
Du skal regne med at din krop først er klar til en ny operation efter et ½ år. Du
kan ved 3 måneders kontrollen aftale med lægen, hvornår du evt. kan
opereres igen. Og du skal beregne tid til en ny forundersøgelse.
Forholdsregler, udskrivelse og ambulant kontrol
Har du spørgsmål efter udskrivelsen og inden næste kontrol, kan du kontakte
os på de udleverede telefonnr.
Varighed
Du skal være opmærksom på, at holdbarhedstiden af resultatet varierer meget
fra patient til patient afhængig af genetiske forhold, vævsforhold, ydre forhold,
levevis, svingende vægt etc.
Den forventede varighed af behandlingsresultatet vil formentlig kunne ses
resten af livet, men forhindrer ikke de almindelige fortløbende
aldersforandring.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er tvivlsspørgsmål.
Du har ret til at have bisiddere med til konsultationen.
Læs venligst Almene forholdsregler ved plastikkirurgiske operationer
grundigt.

