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Læbeløft  

Overlæben bliver typisk længere med alderen, og det læberøde bliver smallere og mindre synligt. 

Det påvirker også smilet, fordi tænderne ikke længere ses lige så flot.  

 

Læbeløft kan forbedre størrelsen og formen på læberne uden gentagne injektioner af fillers. Det 

foregår ved, at højden af overlæben reduceres, d.v.s. huden mellem næseborene og overlæben 

gøres kortere for at forbedre balancen mellem læbe og næse i dit ansigt og reducere tegn på 

ældning. Arret skjules langs næseborene.  

 

Læbereduktion kan kombineres med andre foryngelses-procedurer såsom fedtinjektion, 

laserbehandling, fillers, botox og ansigtsløftning eller øjenlågsoperation for at forfine huden og 

reducere rynker i andre områder af ansigtet. 

 

Du kan være en god kandidat til læbeløft hvis: 

• Dine tænder ikke ses, når du smiler 

• Det mest er dine nederste tænder, som ses, når du smiler 

• Du har et langt mellemrum mellem næse og overlæbe (mere end 1,5 cm) 

• Du har tynde, flade læber 

• Du ikke ønsker fillers 

• Du ønsker at give din overlæbe et mere fyldigt look 

 

Forberedelse til en konsultation   

Som forberedelse til en konsultation bedes alle læse følgende information: ”Værd at vide før en 

kosmetisk operation”. 

Konsultation  

De vigtigste mål med en konsultation er at finde ud af, om det er passende at læbeløft. 

Under konsultation vurderes dine læber og harmonien i hele dit ansigt, og der ydes information om 

valgmuligheder og kombinationer af procedurer, som afhænger af dit udgangspunkt og ønsker. I 

samråd med dig vælges den bedst mulige type af operation.   

Forberedelsen til operation 

Læbeløft alene foretages i lokalbedøvelse. Ved kombination med fx. Ansigtsløftning anbefales 

fuldbedøvelse. Afhængig af bedøvelsen type valgt ved konsultation henvises til information 

”Forberedelse til operation i fuldbedøvelse” eller ”Forberedelse til operation i lokalbedøvelse”. 

 

Operationen 

Inden operationen er der taget fotos, og kirurgen laver optegninger. Operationen varer ca. 1 time. 

Efter operationen bliver patienten lagt til observation i ca. 1 time. 
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Hjemme igen  

Følgende information er udover information angivet i ”Hjem igen” under forberedelse til operation.  

 

Tråd fjernelse: Tråde fjernes efter ca. 1 uge, og derefter er der en kontroltid efter ca. 3 måneder, 

hvor der bliver taget fotos igen.  

 

Bad: Du må brusebade 24 timer operationen. Du må først gå i svømmehal, havvand og karbad, 

når sårene er helede. Lad plastret (3M) sidde ved brusebad og dup det tørt med et rent 

håndklæde. 

 

Elevation: For at reducere hævelse råder vi til, at man sover med hovedet løftet ca. 30 grader de 

første par nætter. Dette svarer til minimum en ekstra hovedpude, eller eleveret hovedgærde på en 

elevationsseng.  

 

Afkøling: Afkøling af operations-området startes allerede på klinikken og kan fortsættes 

derhjemme den første dag. Herefter er der ikke grund til yderligere afkøling.  

 

Motion: Løb og jogging skal undgås, indtil hævelsen er væk, ofte efter 2 uger. Cykelture og gåture 

er tilladte efter et par dage.   

Mulige risici og komplikationer  

Hævelse: Hævelse er helt normalt på læberne og vil for det meste være væk igen efter 1-2 uger.  
 
Smerter: Der vil være ømhed i et par dage. Panodil er normalt tilstrækkeligt. 
 
Blødning og blå mærker: Risikoen for blødning efter operation er lille. Der kan også komme blå 
mærker, som oftest er væk efter 2 uger. 
 
Infektion: Risikoen for infektion er lav og kan behandles med antibiotika. 
 
Føleforstyrrelser: Huden kan være lidt følelsesløs eller overfølsom pga. nervestimulation. Dette 
går ofte i sig selv efter nogle måneder, i meget sjældne tilfælde er det vedvarende. 
 
Ar: Arret vil være skjult i i kanten af næsen. Det vigtigt at beskytte arret fra solen i det første 1-1½ 
år for at undgå mørk pigmentering. Man skal bruge solcreme med minimum faktor 30 eller tyndt 
plaster. Arrene heler og modnes i op til et år, hvor de kan være røde og meget synlige. Dette vil 
aftage i løbet af det første år. Ved vedvarende farve kan man få laserbehandling. 
 

Varighed af resultat og garanti   

Resultatet er varigt. 
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