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Citadellkliniken är en av Sveriges största privatkliniker inom estetisk plastikkirurgi. Här 

möts du av vår erfarna personal som alla är specialister inom sitt område. Vårt duktiga 

hudvårdsteam finner du i våra nya lokaler på Stortorget i Malmö.

Under 2014 har lokaler i anrika Strandpaviljonen i Landskrona totalrenoverats.  

Citadellkliniken kan därmed erbjuda övernattningsmöjlighet även för anhöriga från och 

med våren 2015. Som patient hos oss blir du väl omhändertagen och garanteras hög 

säkerhet 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

Välkommen till Citadellkliniken

Varmt välkommen!

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad vi kan erbjuda dig när det gäller 

hudvård och ansiktsoperationer efter att du har läst den här broschyren.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och

tankar på 040-30 17 50.

Bestämmer du dig för att göra en behandling eller operation så är du i goda 

händer hos oss på Citadellkliniken. Varmt välkommen!



54

Kliniken i Landskrona är toppmodern och när heten 

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 Strandpaviljongen, precis vid 

havet i Landskrona. Ljuset flödar genom våningarna 

som ger plats för 20 patienter, sju övernattnings-

gäster och fyra moderna operationssalar. De ljusa, 

sjukhusklassade lokalerna 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. Under 2014 totalrenove-

rades lokaler vilket har gjort att Citadell kliniken från 

och med våren 2015 kan erbjuda övernatttnings-

möjlighet även för anhöriga. 

Som komplement till vår klinik i Landskrona har  

vi även mottagning för plastikkirurgi i Malmö.  

Mot tagningen i Malmö finns i våra nya fräscha  

lokaler, centralt belägna vid Stortorget. Hit är du  

välkommen för konsultation, återbesök, stygn-

tagning och enklare estetiska ingrepp till någon  

av våra kirurger. Här befnner sig också vårt hud-

vårdsteam där du kan komma på en kostnadsfri 

konsultation eller bokad behandling.

Plastikkirurgi i Landskrona
Hudvård och injektionsbehandlingar i Malmö
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Vårt hudvårdsteam

Inför en behandling

Hudvårdsteamet på Citadellkliniken i Malmö består 

av specialutbildade hudterapeuter och injektions-

sjuksköterskor som är engagerade och brinner 

för sitt yrke och har ett nära samarbete med våra 

läkare. På detta vis kan vi erbjuda våra kunder och 

patienter ett stort utbud av behandlingar, enskilt eller 

i kombination för bästa möjliga resultat.

Vi har stor erfarenhet av injektioner, medicinsk hud-

vård, IPL, LPG och laser.

Före din behandling rekommenderar vi alltid att du 

bokar en tid för konsultation, detta för att vi ska 

kunna se till din huds förutsättningar och vad det är 

som du vill uppnå med behandlingen. Vi går även 

igenom vad du ska tänka på vid behandlingen och 

svarar på eventuella frågor.  

Inför en injektionsbehandling undvik Acetylsalisylsyra 

som finns i Treo, Magnecyl och även Ipren tio dagar 

före din behandling. Även Omega 3 och andra hälso - 

 kostpreparat bör undvikas för att minimera risken för 

blåmärke.
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Injektioner

Vi har alla våra egna favoriter inom Fillers och 

muskelavslappande botulinumtoxinbehandlingar. 

På Citadellkliniken erbjuder vi de mest kända och 

väldokumenterade märkena på marknaden. Vi an-

vänder oss av Restylane/Emervel/Juvederm (Fillers) 

samt Azzalure eller Vistabel (Botulinumtoxin typ A).

Utifrån dina behov och önskemål väljer vi de bästa 

produkterna. Priset kan variera beroende av vilka 

område du vill behandla och vilka kombinations-

behandlingar du väljer. Vår målsättning är alltid att 

skapa det resultat som du önskar och som i betrak-

tarens ögon ser naturligt ut. Vid en konsultation får 

du en behandlingsplan samt realistisk prisbild.

Vi erbjuder Restylane, Emervel samt Juvederm.

Alla tre består av Hyaluronsyra, ett kroppsidentiskt 

socker. Hyaluronsyran finns naturligt i kroppen och  

bidrar bland annat till att hålla huden elastisk och 

smörja leder. Den klara gelén finns med olika  

viskositet och ger en mängd olika möjligheter att 

snabbt och enkelt förbättra ditt utseende. Från att 

framhäva kindben med exempelvis Restylane Perlane 

till hudföryngring med Restylane Vital så kallad 

Skinbooster. Skulptera näsor och öronsnibbar är 

andra områden som Fillers passar utmärkt till. Hals, 

dekolltage och händer likaså.

Alla Fillers innehåller idag Lidokain som gör injek-

tionen relativt smärtfri. Vi är dessutom mycket 

generösa med bedövningskräm vid exempelvis 

läppförstoring. Hur länge en Fillerbehandling varar är 

mycket individuell och varierar med Filler och område. 

Räkna dock med att fylla på efter 4–6 månader.

Dagen efter behandlingen kan du uppleva dig svul-

len och eventuellt få ett blåmärke. Biverkningar som 

ojämnhet, infektion och sårbildning kan förekomma 

men är mycket ovanliga. Efter två veckor erbjuds ett 

återbesök som uppföljning av behandlingen.
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Muskelavslappnande behandling  
av rynkor med Botulinumtoxin typ A

Azzalure och Vistabel är läkemedel som förhindrar 

att musklerna drar ihop sig där injektionen ges.  

På så sätt slätas huden ut och rynkor minimeras.  

Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar 

gradvis.

Områden som passar bra är framför allt området 

mellan ögonbrynen, i pannan och runt ögonen.

Vi kan även öppna upp blicken och göra ett litet 

ögonbrynslyft. Vidare kan vi behandla nerdragna, 

sura mungipor, rynkor runt munnen, skrynklig haka 

och hals. Botulinumtoxin typ A är dessutom mycket  

effektivt mot tandgnissling och armsvett.

En mycket tunn nål används och behandlingen är 

inte direkt smärtsam. Vi använder oss av små doser

kontrollerat direkt i muskeln. Vanligen syns inte be-

handlingen direkt utan kan med lätthet sminkas över.

Effekten kommer inom ett par dagar och sitter i 

3–6 månader. Sidoeffekter som vi kan erfara är lätt 

huvudvärk och eventuellt ett blåmärke. Inga  

varaktiga biverkningar finns rapporterade men du 

bör undvika att massera på området, träna, sola 

och bada bastu 24 timmar efter en behandling.  

Efter två veckor erbjuds ett återbesök som upp-

följning av behandlingen.

Ådernätsbehandling

Med en enkel injektionsbehandling kan vi behandla 

missprydande kärlbristningar och mindre åderbråck 

på benen. En mycket tunn nål används för att 

injicera en lösning i blodkärlet som får det att klistra 

ihop och skrumpna. Blodkärlet bryts ner av kroppen 

och först uppstår ett blåmärke som under 4–6 

veckor bleknar. Ådernätsbehandlingen känns som 

små stick men ger inget större obehag. Om kärlen 

är grövre kan det dock spänna och ömma något 

efter behandlingen. Har du rikligt med ytliga ådernät 

behöver behandlingen ofta upprepas för bästa resultat. 

Räkna då med 1–3 behandlingar med ett tidsintervall 

på tre veckor.

Pigmentering i form av en ljusbrun hudton kan  

uppstå men försvinner alltid. Undvik kraftig motion 

och bastubad i en vecka efter behandlingen. Det 

krävs sällan några förband men vi rekommenderar  

att du dygnet runt i en vecka använder stödstrumpor 

över de behandlade områdena. Dessa finns att köpa 

på vissa Apotek eller sjukvårdsbutiker och är bra att 

ta med vid första behandlingen.

Läkningen påskyndas om du smörjer med  

Hirudoidsalva på området. Första tuben ingår i be-

handlingen. Efter fyra veckor erbjuds ett återbesök 

som uppföljning av behandlingen.
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M22 – laser och IPL

 IPL
Med IPL kan vi behandla en mängd av olika 

hudåkommor. Dess breda ljusspektrum 

absorberas av målvävnaden och tas sedan 

bort av kroppens naturliga processer. Detta 

ger dramatiska förändringar och förbättrar:

 • åldersfläckar, solfläckar och   

  solskador

 • rosacea, kärl och rodnad

 • hudföryngring, stimulerar  

  tillväxten av kollagen

Behandlingarna upprepas i kur med några 

veckors mellanrum. Du kommer se en gradvis 

förbättring som ger utmärkta resultat på lång sikt 

med mycket låg risk och minimal återhämtningstid.

Som allra första klinik i Malmö 

är vi stolta över att arbeta 

med IPL och lasermaskinen 

M22 från Lumenis. Detta 

är en fantastisk kompakt 

lösning för ljusbaserade be-

handlingar för huden så som 

hudföryngring, pigmenteringar, 

kärl och ärr.

Vid alla ljus- och laser-

behandlingar är det viktigt 

att tänka på att du är fri från 

solbränna samt brun utan sol produkter 

några veckor innan behandling och att undvika 

UV-exponering en månad efter behandlingen. 

13
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Nd: YAG laser
Med YAG laser kan vi behandla större och djupare 

kärl på framförallt ben, med undantag av åderbrock. 

Laserljuset omvandlas till värme vilket resulterar i  

att blodet koagulerar. Kärlet förstörs och absorberas 

av kroppen utan att skada omgivande vävnad.  

Vanligtvis krävs mellan 2–4 behandlingar med åtta 

veckors mellanrum innan effekten är fullständig. 

Efter behandling av kärl på ben bör stödstrumpor 

användas dagligen i minst två veckor.

ResurFX
ResurFX är är en fraktionell laser, som stimulerar pro-

duktionen av nytt kollagen och förbättrar elasticiteten 

i huden. Används för hudföryngring och kan även 

behandla alla typer av ärr. Vanligtvis krävs mellan 

3–5 behandlingar med cirka fyra veckor mellan, 

men du kan märka skillnad i huden redan efter en 

behandling. Det slutgiltiga resultatet ser du efter sex 

månader. Efter behandlingen upplever du en rodnad 

och svullnad i huden som avtar efter ett par dagar. 

Med kombinationen av dessa tekniker kan vi uppnå 

fantastiska resultat med minimal återhämtningstid.

Ansiktsbehandlingar

Klassisk ansiktsbehandling
Först rengörs ditt ansikte med en rengöringsprodukt

och en peeling. Sedan får du ligga under varm 

vatten ånga så att porerna öppnas upp. Efter det får 

du en porrengöring som följs av en lätt massage. 

Därefter får du koppla av med en intensivbehand-

lande mask utvald för just din huds förutsättningar. 

Vi avslutar med en dagcreme som är fuktgivande 

och skyddar huden mot yttre påfrestningar.

Microdermabrasion
Microdermabrasion är en lättare hudslip som för-

siktigt exfolierar hudens yttre lager som består av 

döda hudceller. Behandlingen utförs med hjälp av 

ett munstycke som förs över huden med vakuum i 

kombination med fina kristallerna av aluminiumoxid. 

Detta stimulerar blodflödet som i sin tur stimulerar 

nybyggnad av kollagen och elasticitet i huden.

Resultatet blir en fräschare, förstärkt hud med ny 

lyster och jämnare struktur. Passar alla hudtyper. 

C-vitaminbehandling 
Uppfräschande behandling som passar alla  

hud typer och åldrar. Ger huden en strålande  

lyster. Görs med fördel i kombination med  

microdermabrasion. 
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Kemisk peeling
Genom kombinationen av medicinsk hudvård och 

kemisk peeling stimuleras cellaktiviteten. Då uppnås 

en ökad elasticitet i huden, åldersfläckar minskar, 

hudens textur och lyster förbättras och fina linjer 

reduceras. Även acne kan motverkas. 

Vi behandlar inte:

 • Gravida och ammande kvinnor

 • Klienter som använder A-vitaminsyra baserade 

  läkemedel

Undvik UV-exponering minst en månad efter  

behandling. För bästa effekt underhåller du huden 

både innan och efter med rekommenderade hud-

vårdsprodukter.

Dermaceutic Mask Peel
En peeling baserad på 30 procent glykolsyra, 

rekommenderas till fet och acnebenägen hud. Kan 

göras vid behov eller i kur.

Milk Peel
En peeling baserad på glykolsyra, mjölksyra och 

salicylsyra. Perfekt för dig som snabbt vill få lyster 

och klarhet till huden. En riktig askungebehandling 

för grå, trist och livlös hud. Behandlar stora porer, 

åldrad eller solskadad hud, acne och pigmenteringar. 

Denna behandling rekommenderas som en kur på 

fyra gånger men kan också göras vid behov.

Cosmo peel
En TCA baserad peeling som ger en avfjällning av 

översta hudlagret. Fjällningen kan pågå upp till 1–2 

veckor efter behandlingen och du kan känna dig 

extra stram och torr i huden. En djupare peeling för 

åldrad hud, solskador, linjer, stora porer, acneärr. 

Denna behandling rekommenderas som en kur  

på fyra gånger men kan även ge fina resultat vid 

enstaka behandlingar.

Mela peel
Kemisk peeling som har bevisad effekt på alla sorters 

pigmenteringar. Behandlingen har långverkande 

resultat med kort återhämtningstid och passar alla 

hudtyper. Till behandlingen medföljer en kräm för 

hemmabruk som förhöjer behandlingens resultat.

Neostrata
En peeling med glykolsyra hjälper huden att bli slätare, 

friskare och fastare. Huden blir maximalt återfuktad 

och får en jämnare pigmentering. Avlägsnandet av 

döda hudceller stimulerar huden till nybildning av 

hudceller som ger en vacker lyster. Peelingar är alltid 

anpassade efter hudproblem och behov.
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LPG är en mekanisk djup bindvävsmassage som 

ökar blodcirkulationen i huden. 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 cellu-

liter. LPG används också både före och efter 

fettsugning för att dränera vätska och minska 

svullnad och smärta. Det finns inga kända biverk-

ningar. Behandlingen är behaglig, smärtfri och 

helt utan risker.

Light Sheer Diodlaser   
Hårreducering med Light Sheer är en säker, icke-

invasiv behandling som minskar antalet återväxande

hårstrån. Laserljuset används för att skada hårsäck-

arna utan att skada den omkringliggande vävnaden i

huden. På så sätt reduceras hårets förmåga att växa 

ut igen.

LPG

Light Sheer Diodlaser
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Produkter

Youngblood
Youngbloods mineral makeup är täckande och 

vårdande utan att ta bort lystern i huden. Den täcker 

effektivt ärr, ytliga blodkärl och rodnader. Resultatet 

blir varken pudrigt eller känns uttorkande. De skon-

samt krossade mineralerna tillåter huden att andas 

och produkterna är helt utan olja, vax och parfym. 

Perfekt att applicera efter skönhetsbehandlingar så 

som peelingar och injektioner. Passar lika bra för en 

naturlig vardagsmakeup.

Dermaceutic hudvårdsprodukter
Dermaceutics laboratorier var bland de första i  

världen att utveckla produkter med ingredienser 

som hyaluronsyra, stabiliserad vitamin C och glykol-

syra. Dermaceutic är ledande inom cosmeceuticals-

industrin i upptäckten av effektiva kombinationer av 

ingredienser som används inom estetisk dermatologi. 

Effektiviteten av Dermaceutics cosmeceuticals och 

kemiska peeler har bevisats dels i omfattande 

kliniska studier och dels i deras samarbete med 

branschledande utövare från hela världen.

Neostrata hudvårdsprodukter
Neostrata är vetenskapligt avancerad, kliniskt  

beprövad hudvård som rekommenderas av hud-

läkare för att återställa, förbättra och synbart ger 

huden nytt utseende. En dramatisk och märkbar 

förändring av huden som gör att du känner dig 

strålande vacker.

Neostratas produkter har visat sig effektiva för 

många olika hudtyper och hudproblem.

 • För tidigt åldrad hy/solskadad hy

 • Torr glåmig och uttorkad hy

 • Fina linjer och rynkor

 • Pigmentfläckar

 • Acne/fet hy som är benägen att få finnar
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Din läkare – ett viktigt beslut

När du väljer klinik är det viktigt att du känner dig 

trygg och kan lita på din kirurgs erfarenhet, kom-

petens och resultat. 

På Citadellkliniken arbetar fyra specialistutbildade 

plastikkirurger: Peter Cosmo, Tuve Mårtensson, 

Jörg Bohn och Helena Sveinsdóttir som har lång 

erfarenhet inom plastikkirurgi. Du kan läsa mer om 

ansikts- och ögonlocksoperationer på sidan 24.

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 

anpassar sövning och bedövning individuellt efter 

behov och önskemål.

Före alla operationer kommer du till mottagningen i 

Malmö eller till kliniken i Landskrona för en konsul-

tation. Här går vi tillsammans igenom förutsättning-

arna för den önskade operationen och ser om dina 

förväntningar stämmer med det vi kan åstadkomma 

vid en operation. Operationstiden kan bokas direkt 

efter att konsultationen avslutats.

På operationsdagen skrivs du in, duschar i bakterie-

dödande tvål och får lugnande medicin. Din läkare 

kommer därefter och hämtar dig för fotografering 

och operationsplanering. De allra festa operationer 

görs i narkos och vi har mycket erfarna narkosläkare 

och sköterskor som sköter narkoserna. Oftast stannar 

du en natt på kliniken för maximal säkerhet.

På morgonen efter operationen skrivs du ut av din 

läkare, får med dig smärtlindring, sjukskrivning och 

tid för återbesök innan hemgång.

En ansikts- eller ögonlocksoperation är ett ingrepp 

som ger såväl kosmetiska som funktionella fördelar. 

På nästa sida kan du läsa lite mer om vad en opera-

tion innebär och hur du går vidare med dina tankar.

Inför en operation
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Ansikts- och ögonlocksoperationer

Ansiktsoperationer
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 

ansiktet blir mer markerade och därför kan du se 

mer trött och sur ut. Ansiktslyftningen syftar till att 

minska dessa ålderstecken.

Genom att fria huden från underliggande strukturer 

kan vi sträcka muskulaturen uppåt och bakåt och 

därefter drapera huden i ett nytt läge. Snittet läggs i 

hårfästet, framför samt bakom örat och blir därmed 

nästan osynligt. Operationen utförs i lätt narkos och 

tar drygt två timmar. Första natten efter operationen 

tillbringas på kliniken. Bandaget runt huvudet bärs i 

ett par dagar och stygnen tas bort efter en respektive 

två veckor.

Ögonlocksoperationer
En kombination av ärftliga anlag och minskad hud-

elasticitet med åren är orsaken till tunga hängande 

ögonlock. Den minskade elasticiteten bidrar också 

till att fettet under ögonlocken buktar fram. Detta till-

sammans ger ett mindre synligt öga och en ständigt 

trött blick. Vid en övre ögonlocksplastik som tar en 

timma och görs i narkos avlägsnas överflödig hud 

och fett. Stygnen avlägsnas efter en vecka och ärret 

som ligger i den så kallade globlinjen blir nästan 

osynligt. En viss liten svullnad kan dröja sig kvar 

några veckor men försvinner alltid spontant.

Före Efter

Före Efter



Varmt välkommen!

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad vi kan erbjuda dig när det gäller 

hudvård och ansiktsoperationer efter att du har läst den här broschyren.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och

tankar på 040-30 17 50.

Bestämmer du dig för att göra en behandling eller operation så är du i goda 

händer hos oss på Citadellkliniken. Varmt välkommen!

www.citadellkliniken.com
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