Laser-assistert fettfjerning eller Smartlipo har vært kjent siden 1999, og
er grunnet sin skånsomme effekt og minimale inngrep blitt en svært
populær fettsugingsbehandlingsform i USA og andre europeiske land.
Laser metoden for dette kom til Oslo i 2011.
Basert på internasjonal forskning har Skin Medical Clinic på Skøyen
utviklet konseptet ExiLipo. Dette er en kombinasjonsbehandling som
består av Eximia-figurforming og Smartlipo- behandling. Eximia-
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behandling strammer og glatter ut huden og er også effektiv mot
appelsinhud og strekkmerker. Til sammen gir dette en unik
kombinasjon av fettfjerning og figurforming.

”En kunde gikk ned
16 kilo på 6 uker
etter
operasjonen.”
Skånsomt
Smartlipo skjer ved at en laser gradvis og kontrollert varmer opp fettet slik
at noen fettceller smelter, for deretter skånsomt å suges ut. Andre
fettceller blir som følge av dette skadet og blir på naturlig vis fjernet av
immunforsvaret over de neste 4-8 ukene. I denne tiden har man en
generelt økt fettforbrenning, og spiser man litt fornuftig og går litt turer, vil
man ha svært godt betalt for innsatsen. Dette forteller kirurg og medisinsk
ansvarlig ved Skin Medical Clinic på Skøyen, Dr. Nikolai Paus Grova.
– En kunde gikk ned 16 kilo på 6 uker etter operasjonen, sier Paus
Grova.
De små blodkarene i fettet varmes også opp, og dermed blør man

Tekst: Linn husby

lite under og etter operasjonen. Det tredje som skjer er at huden
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varmes opp. Dermed deler kollagenet seg, det trekker til seg mer

linn husby

elastin og fuktighet, og huden blir strammet opp.

ExiLipo-kombinasjonen
Kombinasjonen av Smartlipo og Eximia figurformingsbehandling
medfører at mer fett blir fjernet, pasientene har mindre plager etter
operasjonen, huden blir strammere og resultatet jevnere. Kundene
anbefales å gå til Eximia etterbehandling to ganger i uken etter
operasjonen, maks effekt oppnår man vanligvis etter ti behandlinger.
– Våre kunder er rett og slett mer fornøyde etter at vi begynte med
denne kombinasjonen, forteller Paus Grova.

Ytre effekt
Paus Grova er spesialist innen ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin, og
med sin lange erfaring innen laserbehandling og kosmetisk kirurgi har
han sett mange kunder på nært hold. Kosmetiske inngrep og medisin er

Smartlipo (også kalt laser-assistert fettsuging /laser lipolyse), er mer skånsom enn
vanlig fettsuging, krever kun lokalbedøvelse, gir svært små arr (1-2 mm)medfører
lite blødning og strammer opp huden. Behandlingen gir lite smerter og man kan gå
tilbake på jobb neste dag.
Priseksempel for fjerning av magefett er kr 28.000,- med fem anbefalte Eximiabehandlinger inkludert. Bivirkninger er sjeldent og vanligvis av mild karakter, og det sterkeste
smertemedikamentet som foreskrives er Paracet. Mange setter seg rett i bilen etter
inngrepet og kjører hjem selv.

ikke er så atskilte disipliner som man skulle tro.
– Utseende gjør noe med oss mennesker. Som doktor er det hyggelig å
utgjøre reell forskjell for mine pasienter, de tar kontakt fordi de ønsker
en forandring og da er det godt å kunne bidra til det, sier han.

Unike i Oslo
Skin Medical Clinic holder til på Skøyen og har hudterapeuter og sykepleiere
i tillegg til kirurgen som utfører alle typer behandlinger. Kombinasjonen med
fettfjerning med laser og Eximia er de unike på i Oslo.

FACTS
skin medical clinic}

Skin Medical Clinic offers medical and cosmetic procedures. Their popular treatment Smartlipo, is more
gentle than regular liposuction, requires only local
anesthesia and provides minimal scaring.

Karenlyst allé 12, Skøyen T: 21 64 06 00
www.skinmedicalclinic.no
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