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VIKTIGA GENERELLA RÅD
om kompression efter fettsugning
• Kom ihåg att räkna in kostnaden för kompression under ett års tid i
beloppet du avsätter för dina fettsugningar
• Öva dig gärna INNAN fettsugningen med att ha kompression både dagtid
och nattetid, framför allt dagtid.
• Konsultera med din lymfterapeut vilken kompression som passar just dig
och lär dig sätta på kompressionen rätt!
• De första paret, som du får direkt efter fettsugningen, ska sitta stadigt
men inte strypa åt cirkulationen. Du kommer nämligen att svälla under
första veckan! Efter cirka 2-3 veckor börjar svullnaden ge med sig och du
minskar i storlek. Då måste du byta kompression till en mindre storlek.
Sedan måste du byta kompression allteftersom svullnaden avtar under
året. Hur ofta det blir är individuellt, uppskattningsvis 3-6 gånger.
Processen tar minst ett år innan du ser det färdiga resultatet.
• Generellt gäller kompression dag och natt ett halvår och sedan dagtid
ytterligare ett halvår. En del har snabbare läkningstid, andra kanske
måste ha kompression dagtid resten av livet.
Kompressionen är viktig för att resultatet ska bli bra. Plastikkirurgerna rekommenderar ett
slätt material – helst flatstickat eller så nära flatstickat man kan komma. Vi på Lymfterapi
Norrort följer plastikkirurgernas rekommendationer.
Hur kompressionskläderna upplevs på kroppen, är alltid individuellt. Dels för att vi alla har
olika kroppar och olika konsistens på fettvävnaden, men också för att vi är olika känsliga
på huden. En del skulle kanske må bäst av att skaffa ett par måttsydda kompressionsstrumpor. De måste mätas upp – precis som hos en skräddare.
Innehåll:
Måttsydd kompression eller standardstorlek?
Kommer jag att minska i vikt efter fettsugningen?
Hur tvättar jag mina kompressionskläder?
Hur får jag lättast på mig kompressionskläderna?
Hur vet jag vilken storlek jag ska ha?
- Längdmått
- Cirkulära mått
Hur länge ska jag ha kompression på efter en fettsugning?
Hur kontaktar jag Lymfterapi Norrort?
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Måttsydd kompression eller standardstorlek?
Priset för måttsydd kompression blir väsentligt dyrare och leveranstiden betydligt längre.
Därför försöker vi i det längsta förhålla oss till den standardsydda kompressionen som finns
på marknaden. Men vet du redan från början att det inte kommer att gå med standarsydd
kompression, bör du måtta ut ett par måttsydda plagg redan från början. Måttagaren
behöver kontakta din plastikkirurg för att veta vad som ska fettsugas.
Efter en fettsugning är det alltså mest ekonomiskt att försöka hitta standardsydd
kompression. Ibland måste man kanske skarva standardkompressionen med t.ex.
kompressionsmamelucker, kompressionsknästrumpor eller kompressionsankelsockor.
Kompressionen behöver oftast bytas senast en månad - vanligtvis 2-3 veckor - efter
fettsugningen och sedan allteftersom svullnaden avtar upp till ett år efter fettsugningen.

Kommer jag att minska i vikt efter fettsugningen?
Mät dig då och då. Vikten är inte allt! Däremot måste du äta lite mindre efter en fettsugning.
Du har några miljarder färre celler på kroppen1 och kan inte äta lika mycket som innan. Nu
finns det äntligen möjlighet för de celler som fått minst näring på överkroppen, att suga åt
sig näringen. Möjligen kan du inte äta lika mycket som grannen utan att gå upp i vikt. Livet är
orättvist på många sätt och vis, men efter en stor fettsugning vill man ju få ett hållbart
resultat och då gäller det att inte gå upp i vikt. De antal kilon som tagits bort ska vara din
viktnedgång resten av livet. Har plastikkirurgen fettsugit 6 liter, ska du väga ca 6 kilo mindre
när svullnaden avtagit.

Hur tvättar jag mina kompressionskläder?
Kompressionsstrumpor bör – liksom vanliga strumpor – bli tvättade varje dag!
Kompressionstights kan tvättas varannan dag, men kompressionen är då inte lika effektiv
dag två.
Efter tvätt, återfår materialet sin ursprungliga form. Smuts och hudceller, som kan försämra
kompressionens elasticitet, sköljs bort i tvätten. Tvätta plagget i 40 grader C. ut och in i en
tvättpåse i tvättmaskin utan sköljmedel. Då blir de ordentligt genomtvättade.
Läs mer om kompression och skötsel på Lymfterapi Norrorts webbsida
https://lymfterapi.com/behandlingar/kompression/
1

Petrus P, et. Al. Cell Rep. 2018;25(3):551-60.e5. doi: 10.1016/j.celrep.2018.09.069 – Fettcellsantalet hos en
vuxen normalviktig person, oavsett kön, är cirka 40-50 miljarder. Hos en fet/överviktig person är antalet det dubbla.
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Hur får jag lättast på mig kompressionskläderna?
Efter dusch och insmörjning av huden2, ligg ned och lufta huden i cirka 30 minuter så att all
hudlotion torkat in och huden känns helt torr.
Gummihandskar
Använd alltid gummihandskar när du sätter på dig din kompression. Naglar kan förstöra
kompressionen och fördelningen av kompressionen blir inte lika bra om du inte använder
handskar. Handskarna behövs också under dagen när du justerar kompressionen. All
kompression drar ihop sig något när du rör på dig och därför måste den justeras. Med hjälp
av gummihandskarna kan du fördela kompressionen så att det finns lika mycket tyg över allt.
Det finns ytterligare hjälpmedel för att underlätta att sätta på kompressionen lättare. Du
hittar dessa produkter under ”Hjälpmedel” i Webbshoppen.

Hur vet jag vilken storlek jag ska ha?
Mät först upp dina individuella längdmått! Mätpunkterna används sedan för att mäta de
cirkulära måtten.
Längdmåtten tas helst stående eller liggandes på en hård brits. Måttbandet ska hållas rakt
(inte följa konturerna). Så här gör du: (se nästa sida)

Bild från Internet

Längdmåttet tas från golvet och upp till mätpunkterna på nästa sida. Gör en markering på
huden med en penna för varje mått.
2

Använd vattenbaserad hudlotion – inte kräm. Krämer förstör kompressionsmaterialet.
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•

Markera längdmåtten l – med en penna på huden.
Markeringarna på huden utgör sedan de ställen där du ska ta de cirkulära måtten.
Skriv upp längdmåtten så att du alltid mäter på samma plats inför ditt nästa köp.
B
B-1
C
D
E
F
G

Vid smalaste stället på ankeln (brukar
vara 10 cm från fotsulan/golvet)
Där vadmuskeln börjar (brukar vara
cirka 20 cm upp från golvet)
Där vadmuskeln är som störst (brukar
vara cirka 30 cm upp från golvet)
2 cm nedom knävecket, precis under
knäskålen (cirka 40-47 cm upp från
golvet)
Upp till mitten av knäskålen. Böj knäet
en aning, 10 grader!
Mitt på låret
Högst upp på låret, nära ljumsken –
detta längdmått tar du lättast på
insidan av benet!

De flesta kompressionsföretag har inte angett
några mått ovanför G-måttet vid
standardstorlekar. Strumpbyxorna har därför
ingen till lös kompression i byxdelen. Hur stor
byxdelen är varierar från företag till företag.
Avseende omfångsmåtten (c-mått), som tas
runt benet rakt på längdmåttens markeringar,
se nästa sida.

Längdmåttens markeringar:
B
B-1
C
D
E
F
G

Vid smalaste stället på ankeln (brukar vara 10 cm från fotsulan/golvet)
Där vadmuskeln börjar (brukar vara cirka 20 cm upp från golvet)
Där vadmuskeln är som störst (brukar vara cirka 30 cm upp från golvet)
2 cm nedom knävecket, precis under knäskålen (cirka 40-47 cm upp från golvet)
Upp till mitten av knäskålen. Böj knäet en aning, 10 grader!
Mitt på låret
Högst upp på låret, nära ljumsken – detta längdmått tar du lättast på
insidan av benet!

Övriga mått – se omfångsmåttens c lägen på nästa sida.
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De cirkulära måtten c , de så kallade omfångsmåtten, tar du runt benet, rakt på de uppmätta
längdmåttsmarkeringarna. Ex. Längdmått l B = 10 cm från golvet vid ankeln, där är din
markering. Måttet kallas l B! Mät runt ankeln precis på din längdmarkering, måttet kallas c B.
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Hur länge ska jag ha kompression på efter en fettsugning?
Kvinnor har under senare år fått lika många svar på den frågan som det snart finns
plastikkirurger. Den ledande rekommendationen efter fettsugning är att ha kompression på
sex månader dag och natt och sedan 6 månader nattetid.
Vad baseras det rådet på?
Klassiskt lipödemvävnaden har ett nedsatt motstånd och förstorade celler har därför haft
lätt att expandera i fettvävnaden, varför huden töjts ut. Efter en fettsugning när några
miljarder fettceller sugits bort, vill vi att huden ska dra ihop sig mer än till sin ursprungliga
storlek.
Det saknas kollagen.
Enkelt uttryckt kan man säga att huden har en mindre spänst hos personer med klassiskt
lipödem än hos personer utan lipödem. Därför ska man vara försiktig med huden och inte
låta den svälla ohämmat efter operationen. Man vill inte ”töja ut huden”. Vad vi har sett är
att denna process tar betydligt längre tid hos personer med lipödem än hos personer utan
lipödem.
Det är självklart väldigt individuellt hur snabbt huden kommer att dra ihop sig efter en
fettsugningen. Unga kvinnor med lipödem har mer kollagen kvar i vävnaden och får därför
oftast får en snabbare läkning och en hud som snabbare drar ihop sig.
Vi har inte sett några dåliga resultat av de som använt kompression upp till ett år eller mer
vare sig det är unga eller äldre som låtit fettsuga sitt lipödem.

Hur kontaktar jag Lymfterapi Norrort?
info@lymfterapi.com
bokningen@lymfterapi.com
tel. 08-753 05 00 månd-torsd kl 9-10
https://www.facebook.com/lymfterapi/
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