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Smerter etter mindre kirurgiske inngrep er vanligvis lite plagsomme, de fleste greier 
seg evt med lettere reseptfrie smertestillende som Paracet eller Pinex 500 mg, 1-4 tbl 
daglig det første døgnet. Salicylholdige (Albyl, Dispril mm) medikamenter bør 

unngås de første dagene da de kan forårsake blødning i operasjonssåret.  Dersom 
smertene tiltar i dagene etter operasjonen eller oppfattes som unormalt sterke, det 
oppstår rødhet og hevelse omkring eller væsker fra såret, bør Hudklinikken kontaktes. 

Taping av sår: Når stingene fjernes, er fortsatt holdfastheten av huden betydelig redusert og såret 
trenger” støtte” enda en periode. Anvend derfor kirurgisk tape (fra apoteket) over såret etter 
stingfjerning. Bruk tape i ytterligere 2 uker ved sår i ansiktet og 6 uker ved sår på kroppen. Tapen 
skiftes kun når den løsner. Man kan dusje med den på og la den lufttørre etterpå.  

Fysisk aktivitet bør tilpasses slik at såret ikke utsettes for unødig strekk, drag, ukontrollerte 

bevegelser eller slag spesielt de 2 første ukene etter inngrepet. Hard fysisk aktivitet (aerobics, 
vekttrening el likn bør man utsette til minst 1 uke etter at stingene er fjernet.  
La tapen som sitter nærmest såret, være der til stingfjerning. Karbad eller bading i basseng bør 
utsettes til stingene er fjernet.  

Reiser /ferier: inngrep som ikke haster, unngås for tett opptil disse (minst 2-4 uker før). 

Soling av arret bør unngås de første 2-3månedene. Dekk evt med plastertape til å begynne med, senere 
solfaktor 20 eller mer. 

Hygiene: I tiden etter operasjonen vær nøye med alminnelig hygiene som håndvask osv. Berør ikke 
operasjonssåret unødig. 

Bandasje/plaster etter operasjonen kan ofte sitte til stingene skal tas, i ansiktet, evt og ved andre 
lokalisasjoner kan det settes på en ny kompress eller et Norgesplaster etter 3-6 dgr. 

Leggene er spesielt utsatt for sen sårtilheling med risiko for infeksjoner.  
Sitt gjerne med benet opp (horisontalt når du er i ro) og benytt elastisk bind i 2-3 uker. 

Sting: fjernes vanligvis i ansikt: 6-8dgr, nakke/hodebunn: 7-10 dgr, armer/overkropp/lår:10-14dgr, 

legger/ føtter/rygg: 14-16 dgr. DINE STING ANBEFALES FJERNET ETTER: 
Arrdannelse må påregnes etter alle operasjoner, men på øvre del av bryst, skuldre og hals kan arrene 
lett bli fortykkete. Dette kan motvirkes ved bruk av silikonmembran (Mepiform) i 1-3 mnd etter at 

stingene er tatt. Arr som fortsetter å vokse 3-6 uker etter suturtaking bør vurderes av legen. I så fall 
kan man henvende seg direkte til Hudklinikken uten timeavtale og be om å bli sett på av en av 

personalet i første omgang. 

Vevsprøver: bortsett fra ved fjernelse av fettkuler, talgvorter og hudpolypper tas alltid vevsprøver.  
Du vil alltid bli informert om svaret skriftlig eller pr SMS/tlf. Dette kan ta 3-4 uker etter operasjonen. 
Dersom det oppstår komplikasjoner (blødning, infeksjon eller stingløsning) og du trenger kontakt med  
legen som opererte deg, ring tlf nr: 23355850/ SMS 90 96 2004 Legens navn er:   

 
DERSOM DU FØLGER RÅDENE OVER, VIL DU OPPNÅ BEST OG PENEST MULIG RESULTAT. 

Sting fjernes på Hudklinikken mand-fred 8-11 og 12-14 uten timeavtale.  
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