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FA C E L I F T
VOOR DE INGREEP
Op de preoperatieve consultatie kreeg je een voorschriftje met een ontsmettende
zeep Hibiscrub voorgeschreven. De 2 dagen voor de ingreep dien je je telkens te
wassen met deze zeep, als mogelijk ook de ochtend van de ingreep.
Arnica neemt u in vanaf 1 week voor de ingreep tot en met 1 week na de ingreep. 3
keer 3 tabletten per dag.
Tijdens een algemene verdoving wordt via een toestelletje dat op je vinger geplaatst
wordt het zuurstof gehalte in je bloed gemeten. Indien je gelakte of gel nagels hebt,
dien je minstens 1 vinger vrij te maken om goede geleiding voor het toestel mogelijk te
maken.
Je dient je nuchter aan te melden bij opname. Het opname-uur werd je meegedeeld
op de preoperatieve consultatie.
Gelieve geen juwelen aan te doen bij opname (inclusief piercings).

TIJDENS DE INGREEP
AZ Sint-Jan Brugge
Ruddershove 10
8000 Brugge
T 050/452360
plastische.heelkunde@azsintjan.be

De verpleegkundige van de afdeling zal je voorbereiden voor de ingreep.
Alvorens je de operatiezaal binnengebracht wordt, zal Dr. Casaer nog een preoperatieve markering maken. Als je eventueel nog vragen hebt, kan je die dan nog
stellen.

Kaïrostraat 84
8400 Oostende
T 059/555231

Als je wakker wordt zal er een verband aangebracht zijn bestaande uit gewatteerde
kompressen met een elastische windel rondom het hoofd. Ook zijn er pneumatische
botjes rond de benen. Deze blazen af en toe op om de bloed- doorstroming in de
benen te stimuleren. Dit helpt flebitis te voorkomen.

privé: De Huidkliniek

Pijnstilling wordt op regelmatige basis via het infuus toegediend zodat je comfortabel
bent.
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Enkele uren na de ingreep zal Dr. Casaer langskomen op het dagziekenhuis om te
kijken hoe het met je gaat. Het verband wordt reeds verwijderd. Eventueel dient
een buisje onder de oorlel beiderzijds te worden verwijderd en er wordt een klein
verbandje aangebracht. Hij zal je uitleg geven over de ingreep alsook kort
overlopen waar je op moet letten de komende dagen.
Zo een opname is voorzien gedurende 1 nacht zal Dr. Casaer de volgende ochtend
het verband verwijderen. In de late voormiddag mag je het ziekenhuis verlaten.
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FA C E L I F T
NA DE INGREEP
Dagelijks dien je met Hibidil de wondnaad te ontsmetten (van de insnede in het haar,
langs de voorzijde van het oor tot rond de oorlel). Het verbandje onder de oorlel kan
achterwege blijven als de wonde niet meer lekt.
Douchen kan vanaf de 4e dag. De eerste keren kan je best de Hibiscrub ontsmettende
zeep gebruiken.
De zwelling zal de eerste dagen nog toenemen, vnl in de zone voor het oor en onder
het oor. Blauwe verkleuring kan ook ontstaan maar zal grotendeels in de eerste week
verdwijnen samen met de zwelling.
1 week na de ingreep zal op je controle afspraak een gedeelte van de hechtingen
verwijderd worden, 2 weken na de ingreep de rest van de hechtingen.
Zo de ingreep met een ooglid correctie werd gecombineerd, dien je regelmatig Optive
oogdruppeltjes aan te brengen. Arnica moet je ook nog 1 week na de ingreep verder
innemen.
Zodra de hechtingen zijn verwijderd mag je de littekens inwrijven met een littekencrème. Tevens moeten deze ook van de zon beschermd worden (zonnecrème 50+).
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