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Välkommen t i l l  Citadel lkl iniken

Citadellkliniken är en av Sveriges största privatkliniker inom estetisk plastikkirurgi. 
Här möts du av vår erfarna personal som alla är specialister på sitt område.

Under 2014 har lokaler i anrika Strandpaviljonen totalrenoverats. Citadellkliniken kan 
därmed erbjuda övernattningsmöjlighet även för anhöriga från och med våren 2015. 

Som patient hos Citadellkliniken blir du väl omhändertagen och garanteras hög säker-
het och kvalitet på såväl vård som resultat.

Du får ett personligt bemötande och träffar samma läkare från det första till det sista 
mötet. Hos oss är du inte anonym, då vi vet vem du är, känner till din historik och är 
väl införstådda med dina förhoppningar och förväntningar. 

Det är en trygghet både för dig och för oss. 

Dr. Peter Cosmo, Klinikchef

1987
år

2015

Välkommen hit

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i 
vår verksamhet efter att ha läst den här broschyren. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina 
frågor och tankar på 040-30 17 50.

www.citadellkliniken.com
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Plastikkirurgi i Malmö och Landskrona 

Kliniken i Landskrona är toppmodern och närheten till lasarettet adderar unik säkerhet till dig som vill 
göra ett plastikkirurgiskt ingrepp. Som skön kontrast kan vi samtidigt erbjuda en vacker miljö som gör 
gott för både kropp och själ.  

Citadellkliniken ligger i anrika Strandpaviljongen, precis vid havet i Landskrona, med en under-
bar utsikt över Köpenhamn, Ven och Öresund. Närheten till vattnet och grönskan utanför bidrar till 
klinikens stressfria och privata miljö. Ljuset flödar genom våningarna som ger plats för 20 patienter och 
fyra moderna operationssalar. De ljusa, sjukhusklassade lokalerna totalrenoverades sommaren 2006 
och rymmer uteslutande det senaste inom teknik och utrustning.

Citadellkliniken har direktkontakt med lasarettet och uppfyller de hårda krav som sjukvården ställer på 
den estetiska plastikkirurgin i privat regi.
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Som komplement till vår klinik i Landskrona har vi även mottagning för plastikkirurgi i Malmö. Mottag-
ningen i Malmö finns i våra nya fräscha lokaler, centralt belägna vid Stortorget. En strategisk placering 
eftersom många av våra patienter bor och verkar i Öresundsregionen. 

Till vår mottagning i Malmö är du välkommen för konsultation, återbesök, stygntagning och enklare 
estetiska ingrepp.
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Det yttre är vikt igt för det inre

Plastikoperationer har ofta varit föremål för diskussion och tyckanden. Mycket handlar om fördomar 
som – precis som alla andra fördomar – beror på okunskap eller rädsla för det okända.

Vi får dagligen bevis på att en lyckad plastikkirurgisk operation kan hjälpa människor att må bättre. Har 
du en defekt eller olikhet som du inte tycker om, går det ofta hand i hand med dåligt självförtroende, 
osäkerhet eller kanske en rädsla för att visa sig naken. Hur många gånger har vi inte mött en helt 
ny person på återbesöket tre månader senare! En bättre självbild och förmågan att fokusera på helt 
andra saker i livet är en bonus som ofta ger ett långt större välbefinnande än det visuella resultatet av 
en operation!

Det är därför vi sysslar med estetisk plastikkirurgi. För att det yttre är viktigt för det inre. Du som vänder 
dig till Citadellkliniken kan se fram emot en trygg och angenäm vistelse som inte sällan blir ett positivt 
avstamp mot bättre självkänsla.
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Vår personal består av handplockade specialister som alla sätter arbetet högt upp på sin lista av 
prioriteter. Vi är alla noggranna pedanter som älskar vårt arbete och som tycker att det är uppriktigt 
kul att ta hand om våra patienter. Det är viktigt för oss alla att du får en bra upplevelse hela vägen, från 
konsultation till operation, övernattning och återbesök.

Handplockade special ister som gi l lar sitt  arbete

Helena Sveinsdóttir Peter CosmoJörg Bohn Tuve Mårtensson
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Som patient hos oss blir du väl omhändertagen och garanteras hög säkerhet och kvalitet på såväl vård 
som resultat.
 
All personal är specialutbildad inom området och har många års erfarenhet. Egna narkosläkare an-
passar sövning och bedövning individuellt efter behov och önskemål. Endast specialistkompetenta 
plastikkirurger arbetar på kliniken och följer kontinuerligt utvecklingen genom både den svenska och 
amerikanska föreningen för estetisk plastikkirurgi.
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Hur går en operation t i l l?

Före alla operationer kommer du till mottagningen i Malmö eller till kliniken i Landskrona för en konsultation.

Här går vi tillsammans igenom förutsättningarna för den önskade operationen och ser om dina förvänt-
ningar stämmer med det vi kan åstadkomma vid en operation. Operationstiden kan bokas direkt efter 
att konsultationen avslutats.

På operationsdagen skrivs du in, duschar i bakteriedödande tvål och får lugnande medicin. Din läkare 
kommer därefter och hämtar dig för fotografering och operationsplanering.
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Operationer
18 Ansiktslyftning

18 Pannlyft

20 Ögonlocksplastik

20 Öronplastik

22 Bröstförstoring

22 Bröstlyft

22 Bröstförstoring och bröstlyft

24 Bröstförminskning

24 Olikstora bröst

25 Indragna bröstvårtor

25 Protesbyte

26 Bukplastik

28 Fettsugning

29 Kombinationer

Behandlingar
31 Fraktionerad CO2-laser 

31 IPL

31 LPG

32 Ytliga blodkärl

32 Hudföryngring

33 Kemisk peeling

33 Kärlbehandling 

34 Restylane/Juvederm

34 Botox

35 Light Sheer Diode Laser

35 Hudvård

36 Ansiktsbehandling

36 Microdermabrasion

De allra flesta operationer görs i narkos och vi har mycket erfarna narkosläkare och sjuksköterskor 
som ansvarar för narkoserna. Oftast stannar du en natt på kliniken för maximal säkerhet.
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Ansiktslyftning
Med åren minskar hudens elasticitet samtidigt som lagret av underhudsfett blir tunnare. Följden blir en 
rynkig och slapp hud framför allt i nedre delen av ansiktet och på halsen. De naturliga hudvecken i an-
siktet blir mer markerade och därför kan du se mer trött och sur ut. Ansiktslyftningen syftar till att minska 
dessa ålderstecken.

Pannlyft
Nedsjunkna ögonbryn, vertikala djupa veck i pannan och rynkor mellan ögonen kan avhjälpas med en 
pannlyftning. Ingreppet görs i lätt narkos och lokalbedövning och tar ungefär en och en halv timme. 

Ansikte

Operationer
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Ögonlocksplastik
En kombination av ärftliga anlag och minskad hudelasticitet med åren är orsaken till tunga hängande 
ögonlock. Den minskade elasticiteten bidrar också till att fettet under ögonlocken buktar fram. Detta 
tillsammans ger ett mindre synligt öga och en ständigt trött blick.

Öronplastik
Om öronen står oönskat mycket ut från huvudet kan de vinklas tillbaka och ställas in via snitt bakom 
öronen. Operationen som görs på såväl barn som vuxna tar en dryg timme och görs i lokalbedövning 
och lätt narkos.
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Bröstförstoring 
Bröstförstoring är ett ingrepp som ökar stadigt i antal varje år, inte bara i Sverige utan också i andra 
delar av världen.

Resultaten blir allt bättre och antalet komplikationer har minskat. Detta beror på att vi idag väljer att 
lägga implantaten under bröstmuskeln vilket leder till att antalet hårda och fel formade bröst nästan för-
svunnit. Vi använder oftast implantat fyllda med det nya icke flytande silikonet, s.k. geléhallonimplantat. 

Bröstlyft
Om du är nöjd med storleken på dina bröst men tycker att de blivit slappa och hängiga t.ex. efter 
amning, kan det vara lämpligt med ett bröstlyft. Då ändras bröstvårtans placering och huden stramas 
upp och den överflödiga huden avlägnas under bröstet.
 
Bröstförstoring och samtidigt bröstlyft
Om brösten är hängiga och volymen är för liten kan du kombinera bröstlyft och förstoring vilket är en 
relativt vanlig och efterfrågad operation. Då gäller samma sak som vid enbart lyft att vid mindre uttalat 
häng kan ärren begränsas till området runt vårtgården.

Bröstoperationer
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Indragna bröstvårtor
I de fall som en eller båda bröstvårtorna ständigt är indragna kan detta åtgärdas med ett relativt enkelt 
kirurgiskt ingrepp. Operationen görs i lokalbedövning och lugnande medicin och tar cirka tjugo minuter. 

Protesbyte
Den vanligaste orsaken till önskemål om ett bröstprotesbyte är att du vill ändra din bröststorlek, an-
tingen till en större eller till en mindre volym. Om den första operationen är gjord via ett snitt i armhålan 
går det att göra protesbytet via samma snitt i armhålan.

Bröstförminskning
Stora, tunga och hängiga bröst kan ge upphov till smärtor, värk och trötthetskänsla i nacke, axlar och 
skulderparti. Det kan givetvis också bidra till svårigheter att finna passande kläder och omöjlighet att 
delta i idrott och annan fysisk aktivitet. 

Olikstora bröst
I princip har alla kvinnor mer eller mindre olikstora bröst, eller som vi kallar det, bröstasymmetri. Om 
bröstens olikhet är mycket stor kan detta skapa problem. Asymmetrin kan orsaka kroppsliga problem 
så som sned belastning av ryggen, vilket kan ge upphov till ryggbesvär.
 



26 27

Bukplastik
En bukplastik är ett ingrepp som ger såväl kosmetiska som funktionella fördelar. Huden har en fantastisk 
förmåga att anpassa sig efter kroppen men ju äldre vi blir desto sämre blir dess förmåga att dra ihop 
sig. Kanske har du varit gravid eller lyckats gå ner mycket i vikt och fått ett överskott av hud på magen. 

Som en följd av graviditet och övervikt, glider även de raka bukmusklerna, de på magens framsida, 
isär och återtar inte sin ursprungliga plats. Följden blir att midjan försvinner och magen buktar framåt. 
När bukmuskulaturen förslappas ökar även utrymmet kring tarmarna, detta kan i sin tur försämra tarm-
funktionen och ge problem med förstoppning och liknande. Även kroppshållningen kan försämras och
detta kan ge upphov till ryggbesvär. 

Vid en bukplastik stramas huden åt, slätas ut och överskottet tas bort. Naveln görs snyggare och buk-
väggen förstärks. Din midja kommer fram och blir mer markerad och magen blir plattare. Ofta försvinner 
även ryggbesvären och tarmfunktionen blir bättre efter en bukplastik.

Bukplastik
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I takt med att utvecklingen inom plastikkirurgin går framåt blir operationerna alltmer skonsamma och 
narkoserna mindre krävande, vilket leder till att återhämtningsperioden efter kirurgin är kortare nu än förr.

Dagens patienter, med krävande och pressade tidsscheman, har allt svårare att vara sjukskrivna från 
sina arbeten och efterfrågar allt oftare flera operationstyper vid samma tillfälle.

Vi gör numera allt fler kombinationsoperationer. Det handlar oftast om att kombinera olika typer av bröst-
plastiker med bukplastik och även fettsugning. Givetvis kan även andra operationskombinationer göras.

Kombinationer

Fettsugning
Hur vill du forma din kropp? Fettsugning eller liposkulptur handlar, precis som namnet antyder, om att 
skulptera kroppen. Att göra kroppens naturliga konturer och former mer, eller mindre framträdande. 
Resultatet är bestående, eftersom fettcellerna som tas bort inte kan återbildas. 

För att resultatet ska bli symmetriskt och jämnt är det extremt viktigt att operationen utförs på ett kor-
rekt och noggrant sätt. De fettceller som lämnas kvar är nämligen lika viktiga som de som tas bort.  

Idag är fettsugning ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen som utförs och tekniken utvecklas 
hela tiden. Dagens tunna kanyler gör det möjligt att fettsuga nästan alla delar på kroppen, från ansiktet
ned till vristerna, med mycket fina resultat.  

På Citadellkliniken har vi specialistkompetens inom, och stor erfarenhet av, fettsugning. Det innebär att 
du får de bästa förutsättningarna för ett bra resultat. 
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Fraktionerad CO2-laser
Med laser behandlar vi effektivt rynkor, akneärr, solskador och slapphet i vävnaden. Detta är en be-
handling som gör att solskadad och smårynkig hud snabbt återfår sin lyster och spänst. Stora porer 
drar ihop sig och akneärr jämnas ut. Förutom ansiktet kan vi numera framgångsrikt behandla även 
hals, dekolletage och händer.

IPL
Med ELOS IPL kan vi effektivt reducera både pigmentfläckar och ytliga blodkärl i ansiktet. Dessutom 
kan vi göra din hudyta mycket jämnare. Förstorade porer kan vi också minska ner.

Pigmentfläckar

Med en kraftig ljuspuls i kombination med radiofrekvens värmer vi upp pigment till en nivå där det koa-
gulerar. Efter ca 2 veckor har större delen av pigmentet försvunnit.

LPG
LPG är en mekanisk djup bindvävsmassage som ökar blodcirkulationen i kroppen. Detta medför att 
svullnader i kroppen minskar och kroppen får ny energi. Behandlingen stimulerar kollagen och elastin 
i huden och ger även en uppstramande effekt vilket kan ses som förebyggande för celluliter. LPG 
används också både före och efter fettsugning för att dränera vätska och minska svullnad och smärta. 
Dessutom kan ojämnheter som uppkommit i samband med fettsugning försvinna fortare. 

Behandlingar
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Kemisk peel ing
Genom kombinationen av medicinsk hudvård och kemisk peeling stimuleras cellaktiviteten. Då uppnås 
en ökad elasticitet i huden, åldersfläckar elimineras, hudens textur och lyster förbättras och fina linjer 
reduceras. Även acne kan motverkas.

Kärlbehandlingar
Ytliga blodkärl kan med fördel behandlas med ett medel som heter Aethoxysklerol. Medlet injiceras i 
kärlet med en ytterst tunn nål. Kärlväggarna klibbar ihop och blodet kan inte längre passera genom 
kärlet.

Ytl iga blodkärl  i  ansiktet
Med en kraftig ljuspuls i kombination med radiofrekvens värmer vi upp blodets färgämne, hemoglobin, 
så att kärlväggen kollapsar. Är kärlet mindre så försvinner det omedelbart. Är det lite större kan det be-
hövas några veckor innan hudens immunsystem forslat bort kärlet.  

Hudföryngring
Med den unika ELOS teknologin når vi djupare ner i huden, i jämförelse med andra liknande system. 
Tack vare kombinationen av ljus och radiofrekvens får vi en stor effekt på hudens kollagenproduktion. 
Redan efter några behandlingar får hudytan en jämnare struktur och porerna har minskat i omfång.  
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Light Sheer Diode Laser
Hårborttagning med Light Sheer Diode Laser är en effektiv metod att permanent reducera oönskad 
kroppsbehåring. Förväntat resultat och förväntat antal behandlingar diskuteras med hudterapeut vid en 
kostnadsfri konsultation.

Hudvård
Vi erbjuder tre olika hudvårdsmärken på Citadellkliniken – Dermaceutic, Neostrata och Cûvget. Dessa 
högteknologiska produkter har en koncentration av aktiva ingredienser som återställer, förbättrar och 
synbart ger huden ett nytt utseende. Samtliga produkter ger en märkbar förändring av huden som gör 
att du känner dig strålande vacker. Produkterna är baserade på den senaste forskningen och har en 
vetenskapligt dokumenterad effekt. På kliniken har du möjlighet att få olika typer av behandlingar som 
är anpassade efter just din huds behov.

Restylane/Juvederm
Restylane/Juvederm används för utfyllnad av skarpa rynkor och hudveck. Den genomskinliga gelen 
injiceras ytligt i huden med en mycket tunn nål, varvid vecket fylls ut. Vanliga områden är rynkor mellan 
ögonen, vecken från näsan ned mot kinderna och rynkor runt munnen. Restylane/Juvederm kan även 
användas till läppförstoring.

Botox
Botox är ett muskelförlamande medel som injiceras med en mycket tunn nål direkt i det området du 
önskar få behandlat. Effekten av medlet kommer efter en vecka och sitter i cirka sex månader. Efter 
denna tid går det bra att göra en ny behandling.
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Klassisk ansiktsbehandling

Först rengörs ditt ansikte med en rengöringsprodukt och en peeling, sedan får du ligga under varm 
vattenånga så att porerna öppnas upp. Efter det får du en porrengöring som följs av en lätt massage.

Därefter får du koppla av med en intensivbehandlande mask utvald för just din huds förutsättningar. Vi 
avslutar med en dagcreme som är fuktgivande och skyddar huden mot yttre påfrestningar.

Ansiktsbehandling med Microdermabrasion

Detta görs genom att försiktigt exfoliera hudens yttre lager med hjälp av ett munstycke som förs över 
huden. De fina kristallerna avlägsnar det översta hudlagret som består av döda hudceller. 

Samtidigt stimuleras blodflödet som i sin tur stimulerar nybyggnad av kollagen och elasticitet i huden. 
Resultatet blir en tydlig föryngrad och förstärkt hud på ansikte och hals.

Ansiktsbehandlingar


