
Behandling med PDO - trådar 

Trådlyft är en modern och säker behandling inom estetik. Trådlyft är en mindre invasiv metod 

för att lyfta upp huden och öka hudens elasticitet i önskade områden utan att lägga till volym.  

Vad är Trådlyft? 

Trådarna består av PDO ( Polydioxanone ), vilket är ett vävnadsvänligt syntetiskt material 

som används inom sjukvården och är väl beprövat och säkert. PDO trådar är biologiskt 

nedbrytbara vilket innebär att kroppen bryter ner trådarna efter en tid beroende på tjocklek 

och placering. Resultatet blir att huden stramas upp genom ett mekaniskt lyft och effekten 

förbättras över en tid pga att PDO – trådar stimulerar hudens kollagenproduktion.  

För att uppnå ett märkbart resultat kombinerar man två olika sorters trådar under en 

behandling. Tjocka trådar med hullingar som kallas Cog eller Barbed och tunnare variant av 

trådar som kallas Monotrådar ( Screw, Monoeye ).  

Hur går behandlingen till? 

Behandlingen utförs under en lokal bedövning genom att trådarna förs in under huden med 

hjälp av en kanyl. En del av resultatet märks direkt efter utförandet men maximal effekt 

uppnås efter 3 – 6 månader. Hållbarhetstiden är upp till 1 – 2 år. Ålder och livsstil med t.ex. 

rökning och intensiv träning, är sådana faktorer som kan förkorta hållbarhetstiden. Genom att 

göra en ny behandling, en så kallad ”touch up” efter 6 – 9 månader så ökar hållbarheten för 

resultatet avsevärt.  En ”touch up” går att boka inom det första året efter din behandling och 

kostar mindre än den första behandlingen.   

Vanliga behandlingsområden är ögonbryn, kind, käklinje, hakpartiet och hals. 

Olika typer av tunna, släta Monotrådar kan användas i huden runt munnen och under ögonen 

för att boosta kollagenproduktion och strama upp huden i dessa områden.  

Inför besöket. 

Du ska vara frisk, inga sår eller hudutslag i det behandlade området. Du ska inte vara 

gravid/ammande och ej under 18 år gammal. Undvik blodförtunnande och 

antiinflammatoriska läkemedel 7 dagar innan behandlingen (rådgör med din läkare). 

Efter behandlingen med trådlyft. 

Du kommer få råd för tiden närmast efteråt. 

Vanligen förekommande biverkningar är blåmärken, svullnader i och kring 

behandlingsområdet, smärta efter behandlingen och känsla av stramhet. Dessa är övergående 

inom 3 veckor. 

Undvik smink och att röra vid det behandlade området i 24 timmar efter behandlingen. Under 

de första 3 veckorna ska du undvika intensiv träning, bastu, tunga lyft och andra 

ansiktsbehandlingar. Utsätt inte behandlat område för solarium/solning tills eventuellt 

blåmärke har försvunnit. Du ska undvika tandvårdsingrepp 2 veckor innan och 3 veckor efter 

behandlingen.  

 



 

Priser 

I samband med en konsultation görs en bedömning kring hur många trådar som behövs för 

bästa resultat. Vid behov kompletteras dessa kostnadsfritt vid återbesök.  

Trådlyft - full face/haka+hals (Cog Trådar + Monotrådar)                                      10 000 kr 

Trådlyft - full face + haka (Cog Trådar + Monotrådar)                                            15 000 kr  

Trådlyft - full face + haka och hals (Cog Trådar + Monotrådar)                              21 000 kr 

Trådlyft - Browlift / Foxy Eyes (Cog Trådar)                                                             5 500 kr 

Trådlyft – Mono Boost 100 st.                                                                                    6 000 kr 

Trådlyft – Mono Boost 50 st.                                                                                      4 000 kr 

Trådlyft – Monotrådar Tear Trough                                                                            3 500 kr 

Trådlyft Touch Up 1 område                                                                                       3 500 kr 

Trådlyft Touch Up 2 områden                                                                                     5 000 kr 

Trådlyft Touch Up 3 områden                                                                                     7 500 kr 

Trådlyft Touch Up 4 områden                                                                                    10 500 kr 

 

 

 

 


