Kliniken med patientsäkerhet.
Ansiktslyftningar, näsoperationer, bröstkirurgi, bukplastiker och liposkulptur.

V

älkommen till

Plastikkirurgiska Institutet

Vi har varit med om att utveckla metoderna
som föryngrar mellanansikte, ögon, läppar och hals och förbättrat bröstkirurgin.
www.plastikinstitutet.se

Plastikkirurgiska Institutet

D

et är hos oss du får just den rådgivning och
experthjälp du behöver när du skall fatta ett så
viktigt och kanske svårt beslut som en plastikkirurgisk operation.
Med patienter från Skandinavien, Nordamerika, Europa och Mellanöstern är Plastikkirurgiska Institutet en av Nordens ledande
privatkliniker för estetisk plastikkirurgi.
Plastikkirurgiska Institutet grundades 1992
av plastikkirurgen docent Jan B Wieslander.
Med över 20 års medicinsk yrkeserfarenhet, är
doktor Wieslander en av Skandinaviens mest
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Kliniken med beprövad och unik patientsäkerhet!

är du kommer till Plastikkirurgiska Institutet
kan du känna dig trygg och säker. Och du kan
förvänta dig bästa tänkbara resultat!
På Plastikkirurgiska Institutet utför vi det
allra mesta inom skönhets- och rekonstruktiv
kirurgi. Vid många av våra operationer utför vi
så kallad ”stor” kirurgi, vilket sker under medverkan av narkosläkare. Självfallet utför vi också operationer med lättare bedövningsformer.
Utöver detta har kliniken deltagit i utveck-

respekterade specialister inom kosmetisk och
rekonstruktiv plastikkirurgi.
Doktor Wieslander är etablerad medlem i bl a:
• Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
• Svensk Plastikkirurgisk Förening
• Nordisk Plastikkirurgisk Förening
• American Society of Plastic Surgeons
Vår nya klinik med 12 uppvakningsrum och
fyra operationssalar invigdes 2007. Vi har i allt
satsat på säkerhet och har fyra specialistkompetenta plastikkirurger.

mer att informera dig om de olika operationsmetoder som
ﬁnns samt förbereda din konsultation med
doktorn.
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Docent Wieslander och sköterska i operationsrummet.
Vi har moderna och tekniskt avancerade operationslokaler.

Gemensamt beslut
onsultationen mellan dig och doktorn –
som också utför själva operationen – innebär en
öppen och förutsättningslös dialog. När du väl
känner dig informerad om dina möjligheter
kommer ett gemensamt beslut, baserat på dina
förutsättningar och förväntningar, att ligga till
grund för behandlingen.

Del av väntrummet.

Vi har larm, syrgas och sug
i varje uppvakningsrum.

“

“

Komplicerade och/eller deformerade näsor,
opereras vanligen med sk öppen näsplastik.
Näsrekonstruktioner sker ofta med brosktransplantat.

Före näsplastik. Näsan är hög med en s. k. hump och dessutom
alldeles för lång. Efter näsplastik. En dramatisk förändring.

”Jag tyckte rätt bra om mitt ansikte, bortsett från näsan – den förstörde allt! Den var hög och hade en stor puckel! Nu syns mina
ögon och min mun, och mitt självförtroende har verkligen blivit
bättre. Jag har känt mig mycket välkommen och väl omhändertagen vid kliniken. “ Petra 27

Vår nya ansiktslyftning – en succé.
– man blir vad man ser

A

nsiktslyftning kan i dag innebära allt ifrån
det hela traditionella ansiktslyftet till något
mindre operationer såsom tinninglyft, mellanansikteslyft eller nedre ansiktslyft med uppstramning av käklinje, haka och hals.
Mellanansiktslyft är mycket populärt. Ofta

Ögonlocksplastiker och pannlyft
Ögonlocksplastikerna har blivit avancerade.
Vi återskapar globlinjen och fyller ut den mörka
ringen nedom undre ögonlocken. Ögonformen stabiliseras genom sk kantoplastiker.

Pannlyft med titthålskirurgi innebär en lyftning av ögonbrynen och en uppstramning av
huden i ögonregionen. Temporallyft på sidorna
och ev. Botox centralt är idag ett alternativ.

Häng i övre ögonlocken och “påsar” i undre ögonlocken. Man ser
trött och ledsen ut. Efter övre och undre ögonlocksplastiker. Ögonen ser pigga ut och man ger ett öppet och intresserat intryck.
Fettkuddarna i undre ögonlocken används för utfyllnad av den
mörka ringen nedanför (“tear trough”).

Hängande ögonbryn och ” tunga ” ögonlock gör att man förmedlar ett sorgset och lite ”argt”intryck – trots att man känner sig glad.
Efter pannlyft med titthålskirurgi (endast små ärr innanför hårfästet) och hudreduktion i övre ögonlocken. Man ser glad och intresserad ut! Globlinjen har återskapats!

Före ansiktslyftning, ser trött
ut.

Efter ansiktslyftning och lyftning av fettkuddar i mellanansiktet samt laserbehandling
kring munnen och på hakan.

Häng under hakan och längs käken gör att man ser betydligt
äldre ut. Efter halsplastik, ett mycket ungdomligare intryck.

Före; rikligt med rynkor och
veck kring mun och på haka.

Utstående öron kan vara plågsamt för många ungdomar.
Efter örontillbakasättning. Vår teknik ger inga synliga ärr eller
skarpa kanter som tyder på operationsingrepp.

Efter laserbehandling och slipning av de djupaste rynkorna.

www.plastikinstitutet.se
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60 årig man med fettansamling under hakan och hudöverskott på
halsen. Efter nedre ansiktslyftning och borttagande av fett under
hakan. Ser mycket yngre ut. Helt annorlunda bemött enligt egen
utsago.

Ärrbildning efter acne. Före och efter mellanansiktslyft.
Laserbehandling kan göras senare liksom, vid behov, uppbyggnad
med eget fett.

www.plastikinstitutet.se

Bröstoperationer
– förstoring, lyft, förminskning, rekonstruktion
rösten är en viktig och känslig del av kvinnokroppen. Många kvinnor upplever av olika skäl
problem med sina bröst – problem som vi på
Plastikkirurgiska Institutet oftast kan åtgärda.
Vi utför bröstförstoring, bröstförminskning, korrektion av bröstdeformiteter eller
asymmetri samt rekonstruktion efter bröstcancer. Vi utför bröstcancerförebyggande kirurgi –
med små ärr och naturliga bröst som resultat.

utvidgat för uppstramning av käke/hals.
Ögon, mun och haka bestämmer mycket
intrycket man förmedlar till omgivningen.
Vid ett ogynnsamt häng i munvinklarna kan
dessa lyftas med en liten specialoperation och
trötta ögon stramas upp i ögonvinklarna.
Nytt är att många “ansiktslyftningar”
också låter åtgärda ögonlocken, eliminerar den
mörka ringen nedom undre ögonlocken samt
förstorar området över okbenen och läpparna
med kroppseget material. Rynkorna kring
munnen behandlas med laser/slipning. Vi tänker på ögon, okben, mun och hals.
Vi har speciellt utvecklat dessa tekniker.
Kroppsegna material är fett, läderhud och
fascia.

Hudföryngring (laser, slipning, kemisk behandling)

Öronkirurgi

B

Vi har en bekväm uppvakningsavdelning där en
specialutbildad narkossköterska har ansvaret.

www.plastikinstitutet.se

Näsplastik. Förändring av
form och storlek – en dröm hos många

äsoperationer innefattar allt från små korrektioner av nästipp och brosknäsa under lokalbedövning, till större och mer genomgripande
förändringar av näsan.

Stora hudöverskott i övre ögonlocken.
Efter övre ögonlocksplastik som sker med lokalbedövning och
eventuellt samtidigt smärtstillande och lugnande medel i armen.
Ser nu mycket yngre ut!

En av våra fyra operationssalar.

Det är också nu som vi kommer att diskutera
praktiska frågor som tidpunkt för behandlingen,
din hälsa, val av bedövningsmetod, rehabilitering
och vilka undersökningar som önskas före operationen (t ex EKG, röntgen, etc.) samt kostnader. Vid första konsultationen görs också den
viktiga pre-operativa fotodokumentationen.

Jag är en kvinna i 50-års åldern som bestämde mig, efter några års betänketid, för en ansiktslyftning och det har jag inte ångrat en enda
dag. Op var helt smärtfri. Vaknade upp efter några timmar och mådde utmärkt bra. Fint omhändertagande av personalen. Inte ont efteråt. Det blev så bra som jag hade tänkt mig. Jag är helnöjd!
Mona Paulsson
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Före och efter
rekonstruktion
av ansikte och
hals.

Konsultation som hjälper dig välja
är du ringer oss är det oftast kliniksekreterarna Maria
eller Katarina
du först kommer i kontakt
med. De kom-
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landet av vävnadsexpansion som metod, vilket
möjliggjort rekonstruktion av stora huddefekter och skalperingsskador, samt revolutionerande bröstkirurgi.

Liposkulptur – fettsugning eller
uppbyggnad med eget fett

F

ettsugning – eller med ett ﬁnare ord liposkulptur – har ständigt förﬁnats och utgör
idag en viktig del av klinikens verksamhet.
Operation sker i lokalbedövning eller under
narkos, beroende på ingreppets omfattning.
Med över 15 års erfarenhet vet vi att resultatet
av vår fettsugningsteknik är bestående.

Vår egen teknik med intraoperativ vävnadsexpansion ger finaste bröstformen och vi går
via armhålans hud. Inget ärr på brösten.
Vi använder huvudsakligen nyare 3-skikts
silikongel-implantat eller droppformade implantat, eftersom dessa förändrats och blivit mjukare.
Innehållet i dessa implantat är halvfast cohesive
gel. Intensiv forskning visar att implantaten är
ofarliga, men vi kan erbjuda alla sorters implantat.

Nya Liposkulpturtekniker

större volymer fett än tidigare. Samtidigt kan
fler ingrepp ske med en enklare bedövningsform. Traditionella indikationer är haka, mage,
höfter, ridbyxlår och insidan av knä och lår. Nu
kan vi också på ett skonsamt sätt skulptera ansiktet, stjärten och till och med underbenen.
Avlägsnat fett kan till exempel användas för
läpp- och okbensförstoring!

Vår teknik möjliggör borttagandet av mycket
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Tubulära bröst före och efter rekonstuktion med lyft och bröstimplantat. Vår speciella teknik.

25-årig kvinna med hängande bröst. Aldrig ammat.
Två år efter bröstlyft. Knappast synliga ärr och bra känsel i hela
brösten. Tekniken möjliggör ofta framtida amning.

Profil flera år efter förlust av vänster bröst på grund av bröstcancer
samt efter rekonstruktion med vävnadsexpansion. Endast en störrre operation under narkos. Inga nya ärr. Bröstvårta och vårtgård
rekonstruerade med tatueringsteknik och i lokalbedövning.

Ung kvinna med familjärt fettöverskott under hakan och längs
käkkanterna samt tydliga s.k. “hamsterpåsar”.
Efter fettsugning via liten incision under hakan. Huden har dragit
sig samman. Stabilt resultat i mer än 10 år.

Läppförstoring – fett, graft
eller V-Y plastik

Till vänster: Tunga bröst som orsakar smärta
i axlar och nacke. Hudproblem under brösten.
1,5 år efter reduktion och lyftning av brösten.
Besvärsfri med normal känsel. Vår särskilda
teknik gör att känseln bevaras. Vi har aldrig
haft någon allvarlig komplikation vid dessa
operationer som sker i narkos.

Tunn överläpp med nästan ingen synlig läppslemhinna.
Efter mobilisering av läppslemhinna – det läppröda – från insidan av överläppen med sk V-Y plastik. Nu kan, om så önskas,
läpparna förstoras ytterligare genom injektionsbehandling med
kroppsegna material eller Restylane /Perlane.

“

Normal bröstförstoring
ger hos oss inga ärr på brösten.

35-årig kvinna med stor mage
efter flera graviditeter och viss
övervikt. Stor hudplastik (naveln förflyttas) och fettsugning
av midja samt höfter plus
muskelplastik vid ett första ingrepp och sedan, vid seans två,
fettsugning av magens centrala
delar. Detta tvåstegsförfarande
gör att komplikationer (hudproblem) helt har kunnat undAnnat exempel: Vinklingen i
vikas.
ärret ger finare midja.

”Nu känns det bra i långbyxor och jag trivs utmärkt på stranden.”
Lena 27

“

26-årig kvinna med liten byst. Förstoring via armhålan med de
nyare silikonimplantaten. Ärren syns ej och bröstformen är bra.
Med vår teknik får man behålla känseln i hela brösten.

Då jag konsulterat Plastikkirurgiska Institutet, docent Jan Wieslander, vill jag uttrycka mitt fulla förtroende och är nöjd med behandlingen. Alla är mycket vänliga och hjälpsamma och tar sitt ansvar.
Med vänlig hälsning, Margaretha von Fielitz

www.plastikinstitutet.se

Det är lätt att hitta till oss!
Plastikkirurgiska Institutet ligger i Västra
Hamnen, strax intill Turning Torso.

Att hitta till oss är lätt. Och du har nära till hotell, restauranger, tåg, bussar och många havsbad.
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1. Plastikkirurgiska Institutet

2. Turning Torso

Parkering
Som framgår av kartan ﬁnns parkeringsplats i
klinikens omedelbara närhet.

Plastikkirurgiska Institutet och Turning Torso.

Anslutningar
All järnvägstraﬁk i Malmö utgår från den närbelägna Centralstationen, varifrån också ﬂygbussarna till Sturup och Öresundstågen till
Kastrup avgår.

Välkommen!

Plastikkirurgiska Institutet
Lilla Varvsgatan 11, 211 17 Malmö. Telefon: 040-10 30 00, fax: 040-10 27 00.
www.plastikinstitutet.se E-post: info@plastikinstitutet.se

Vi utgör idag ett komplement till den offentliga
vården. Läs mer i vår nya bok.
Boken illustrerar väl rekonstruktiv plastikkirurgi och liposkulptur. Bl a omfattande
beskrivning av bröstrekonstruktioner efter cancer med vävnadsexpansion eller
mikrokirurgisk lambåteknik. Liposkulptur (fettsugning och uppbyggnad med eget
fett) visas ingående.

