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Ultra V trådlyft
Ultra V Trådlyft har snabbt blivit en ledande 
metod bland hudföryngringsbehandlingar.  
Anledningen är att patienterna snabbt och 
effektivt upplever utmärkta estetiska resultat 
utan narkos, intensiv smärta eller lång 
konvalescens. 

Det är en vetenskapligt beprövad 
behandlingsmetod som används för att 
lyfta, strama till samt öka hudens elasticitet. 

Före behandling – information

Informera läkaren om ev. sjukdomar samt 
medicinering. Speciellt blodförtunnande. 
Informera även angående tidigare behand-
lingar samt hudtillstånd som kan påverka 
den befintliga behandlingen. 

Innan behandlingen pratar vi igenom just 
dina förutsättningar och vilka resultat du kan 
förvänta dig, så att du är väl införstådd med 
vad den här behandlingen kan innebära för 
dig, samt vilka risker som kännas.

Denna behandling passar bra till ansikte, 
kinder (för att uppnå en lyft), under ögonen, 
mungipor, käklinje, hals samt dekolletaget.

Under behandling – information

Behandlingen gör inte direkt ont utan det 
bara känns som akupunktur. 
Om man önskar, beroende på känslighet, 
kan vi applicera en bedövningssalva innan 
behandlingen påbörjas. 
Behandlingen tas ca 15 min/behandlat 
område.

Behandlingen genomförs genom att man 
sätter trådarna under huden med hjälp av 
tunna nålar som är gjorda på nanoteknik. 

Dessa nålar som är ”laddade” med PDO-
trådarna, placerar trådarna i optimalt läge 
när de förs in under huden (polydioxanone: 
är vävnadsvänliga, nedbrytbara och helt 
ofarligt för kroppen). När man sedan tar ut 
nålen ligger tråden kvar i rätt läge under 
huden.

Efter behandling – rekommendation

Behandlingen har minst biverkningar. 
Vanligast är blåmärken efter nålsticken, 
men även en lätt rodnad och svullnad kan 
uppstå. Dessa går sedan spontant de när-
maste dagarna efter ingreppet.

Omedelbart efter behandlingen märks ett 
tydligt lyft, men maximal effekt av Ultra V 
behandling ses efter 3 månader. Därefter 
håller effekten i ca 1,5-2 år beroende på 
individens livsstil och typ av hud. 
Eventuella ”touch up’s” för att bibehålla den 
föryngrade effekten längre rekommenderas.

Efter behandlingen är det viktigt att man inte 
försöker röra vid ansiktet, göra för mycket 
fysisk ansträngning eller bada bastu (vilket 
gör att man svettas mycket). 

I de fall man behandlat nedanför ögonen, 
krävs lite extra försiktighet på grund av 
den känsliga området. Tunga rörelser eller 
massage samt simglasögon ska undvikas 
minst i 4 veckor.  

Din behandlande läkare kommer att 
informera dig om vad just du behöver 
för att uppnå det resultat du är ute efter. 


