
Smillehuller
- Det du SKAL vide

Smilehuller laves på vores operationsklinik i Hvidovre. Indgrebet foregår ambulant og i lokal
bedøvelse. Er man meget nervøs kan man få beroligende medicin inden operationen, man skal være
opmærksom på at man ikke må køre bil efter indgrebet.

Man skal ikke være fastende til operationen.

Under operationen

Under operationen tildannes et smilehul på hver kind, gennem et lille snit i slimhinden fra munden.
Der sættes 2 tråde for at holde smilehullet på plads. Indgrebet varer ca 45 minutter og bagefter
tilbydes du noget koldt at drikke. Man er oftest klar til at gå hjem, inden for en halv time.

Efter operationen

Det er vigtigt at holde sig i ro derhjemme de næste dage. Man skal undgå at have hovedet nedad og
undgå varme fødeemner og drikke. Det er godt, hvis du kan sove højt med hovedet, gerne 45 grader.
Det er godt at køle det nyopererede område med is(klumper) og iskolde drikke. Herved mindske
hævelse. Stingene SKAL ikke fjernes, men hvis de generer kan de fjernes efter ca 7 dage.

Kontrol hos kirurgen efter 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at resultatet kan varierer fra patient til patient afhængig af genetiske
forhold, vævsforhold, ydre forhold, levevis, specielt rygning etc.

Ubehag

Der kan være en smule ubehag, ved anlæggelsen af lokalbedøvelsen, men det varer typisk få
sekunder. Herefter er der smerte i varierende grad. Vi anbefaler at tage pinex de første par dage.

Risici

Ved et hvert kirurgisk indgreb er der en lille risiko for infektion og/eller blødning. Risikoen er ca 1% -
1 ud af 100, ved indgreb af denne type.

Skulle det opstå, skal du kontakte os hurtigst muligt, og vi vil forestå den nødvendige behandling,
samt sikre os, at du alligevel får et flot resultat.

Holdbarhed

Smilehullerne er permanente.

Læs venligst Generelle forholdsregler ved plastikkirurgiske operationer grundigt.

Vi glæder os til at operere dig.


