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 ■ Kirurgi: 
Dr. Nikolai Paus 
Grova har lang 
erfaring innen 
laser- og  
kosmetiske  
behandlinger og 
kan vise til over 
20 års praksis 
på flere av  
landets største 
sykehus.  
Til daglig er  
Grova ansvarlig 
kirurg og  
spesialist i  
ortopedisk  
kirurgi og 
idrettsmedisin.

Spørsmål: Hva er alternativet til tradisjonell fettsuging  
hvis man ønsker fettreduksjon og en velformet kropp?
Svar: – Da anbefaler jeg Smart Lipo. Det er en skånsom laserbehandling 
med god effekt og minimale bivirkninger.

Fettsuging har de siste årene blitt en 
vanlig kosmetisk prosedyre også i  
Norge. 

– I motsetning til den tradisjonel-
le fettsugingen med full narkose, 
er fettfjerning med laserteknikk en  
behandlingsform som utsetter pasien-
ten for svært få belastninger, opplyser  
kirurg Nikolai Paus Grova. 

– Smart Lipo er et skånsomt inn-
grep som foregår med lokalbedøvelse, 
med tillegg av beroligende og smerte- 
stillende midler.

Hva skjer under inngrepet?
Først legges det lokalbedøvelse i  
huden og fettvevet på det aktuel-
le problemområdet der pasienten  
ønsker å fjerne overflødig fett.  
Deretter føres laserfiber inn gjennom 
et hull på størrelse med et fyrstikk-
hode. Laseren varmer opp fettcelle-
ne slik at de ”smelter” og blir til en  
flytende væske. Væsken suges enkelt 
ut av kroppen ved hjelp av en tynn  
kanyle. Til slutt lukkes innstikk- 
stedene med strips eller sting. Selve 
inngrepet varer fra 1–2 timer, avhen-
gig av omfanget på problemområdet.

Behandlingsområder
Vi er alle utstyrt med fettdepoter på 
kroppen. Faktorer som både kjønn og 
arveegenskaper påvirker fordelingen 
av disse. Smart Lipo er en teknikk som 
bidrar til å fjerne uønskede fettansam-
linger fra utsatte områder på kroppen. 
Laserbehandlingen strammer opp og 
former de spesifikke områdene ved å 
fjerne overflødig fettvev.

Fettreduksjon med laser kan utret-
tes på flere steder: overarmer, bryst, 
mage, hofter, rumpe og lår. Den opp-
strammende effekten på huden gjør 
at områder med slapp hud og områ-
der med cellulitter også kan behandles 
med gode resultater. 

– Fettsuging er ikke et alternativ til 
å miste vekt, men en behandling som 
benyttes for å fjerne lokalisert fettvev 
som er vanskelig å slanke eller trene 
bort, understreker Grova.

Etter inngrepet
Pasienten gjennomgår en raskere  
rekonvalesens med Smart Lipo enn 
ved tradisjonell fettsuging, hvor blød- 
ninger kan oppstå. Laserfiberen bidrar 
til sammentrekning av blodkarene 
som både reduserer blødninger, hevel-
se og blåmerker.

Det er svært lite smerter i etterkant av 
et slikt inngrep. 

– De fleste reiser rett hjem, og greier 
seg med en vanlig Paracet. Ømhet i det 
aktuelle området må påregnes, men 
de aller fleste kan gå på jobb dagen et-
ter dersom arbeidsoppgavene ikke er  
fysisk belastende med tunge løft.

– Jeg har hatt kunder som går tur 
med hunden noen timer etter inngre-
pet, forteller kirurgen. 

Langsiktig effekt
Smart Lipo har i tillegg til den  
umiddelbare effekten, en hyggelig 
langtidseffekt over de neste 4–8 ukene 
med økt fettforbrenning også andre 
steder på kroppen.

– Fettforbrenningen øker fordi krop-
pens eget immunforsvar iverksetter 
en naturlig eliminering av de skad-
de fettcellene som laserbehandlingen 
fremkalte under inngrepet. I denne  
perioden opplever pasienten at krop-
pen gradvis blir slankere og stramme-
re, sier Grova.

– For mange mennesker kan Smart 
Lipo også fungere som en ”kick-start” 
på en varig omlegging av usunne  
matvaner. Dersom kostholdet er fett-
fattig i perioden etter inngrepet, 

vil fettlagrene også andre steder på  
kroppen bli påvirket av den økte  
forbrenningen. De fleste opplever  
rekonvalesensperioden som både 
svært hyggelig, motiverende og som 
et gunstig tidspunkt for å oppnå gode  
resultater, forteller han.

Det handler om økt velvære
For mange mennesker handler fett-
suging vel så mye om å kvitte seg med 
komplekser som å fjerne sjenerende 
fettansamlinger som er vanskelig å 
slanke bort.

– Mine pasienter er fra alle sam-
funnslag og de tilhører alle alders-
grupper. Jeg kan møte mennesker som 
har gått med skjemmende store arr 
i 30 år, og som først etter at barna har  
flyttet begynner å prioritere utseen-
de og ikke minst sitt eget velvære. For 
mange mennesker kan et slikt inn-
grep bety starten på en ny tilværelse. Å  
være komfortabel med egen kropp 
er avgjørende for både livskvalitet og  
helse, sier Grova.
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FETTSUGING

INSPIRASJON

SMARTLIPO  
FETTFJERNING MED LASER

• Ny kraftig teknologi 
• Effektive resultater
• Utføres med lokalbedøvelse av kirurg
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Komplett behandling med laserassistert fettsuging + Eximia 
behandling for oppstramming av hud.

SMARTLIPO + EXIMIA = EXILIPO

• Permanent fettfjerning
• Rask og enkel behandling
• Minimalt ubehag
• Svært liten risiko for komplikasjoner
• Lite hevelse og blåmerker
• Oppstrammende effekt på huden 
• Kort rekonvalesens.

• Mage, hofte
• Rygg
• Rumpe, lår
• Hake
• Armer
• Knær, ankler

FORDELER MED EXILIPO OMRÅDER:

r

kler Resultatet er 

mindre fett, 

stram hud 

og ingen arr!
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Smart Lipo
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Enklere behandlingsfor-
løp uten behov for  
narkose, som gir mini-

malt med ubehag under selve  
behandlingen. Laseren koagule-
rer de små blodårene direkte og 
minimaliserer blødninger og blå-
merker. Huden strammes opp i 
det behandlede området og  
muligheten for slapt skinn redu-
seres. Behandlingen har en  
permanent effekt. Skadde fett- 
celler kan ikke fylles opp med fett 
igjen. Du kan reise hjem samme 
dag og gjenoppta dine daglige  
gjøremål raskt. De aller fleste går 
på jobben dagen etter.

Alt i alt innebærer metoden 
Smart Lipo at man ved laser- 
fettsuging kan fjerne mindre fett-
depoter på en mykere måte enn 
ved fettsuging med tradisjonelle 
metoder.

Ultralyd i kombinasjon 
med laser
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Fettfjerning med laser gir 
et enda bedre resultat ved 
å kombinere laser- 

fettsuging med ultralyd og lymfe-
drenasje som f.eks. Eximia og  
Triactive. Fettet blir mykere og 
huden blir strammere, samt at  
hevelsen etter inngrepet  
reduseres ytterligere. Kombina-
sjonsbehandling med lymfe- 
drenasje og skånsom ultralyd gir 
et jevnere sluttresultat.

Konsultasjon
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Ved en konsultasjon vil en 
kirurg vurdere fordeler, 
forventet resultat og risi-

ko sammen med deg. Dersom du 
er ved normal god helse, men har 
ett eller flere problemområder 
med sjenerende fettansamlinger, 
kan permanent fettreduksjon 
med laser være et riktig valg å ta. 

TIPS
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SKÅNSOM FETTSUGING
– I motsetning til den tradisjonel-
le fettsugingen med full narkose, 
er fettfjerning med laserteknikk 
en behandlingsform som utsetter 
pasienten for svært få belastnin-
ger, sier  Nikolai Paus Grova.
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FØR BEHANDLING

ETTER  BEHANDLING
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tilbyr nå fettfjerning, både med laser og eximia.
Smartlipo er det nyeste gjennombruddet innen behandling av fettdepoter på kroppen. 
Gir permanent fettfjerning. Rask og enkel behandling med svært liten risiko for 
komplikasjoner. 

Eximia slanker og former, reduserer cellulitt, linjer og rynker. Øker blodsirkulasjonen, 
reduserer ødemer og er bra for muskel og leddplager.

Ta kontakt med oss på tlf. 69924330 eller les mer på  www.ringvollklinikken.no


