Nazorginstructies voor tattoos

De genezingstijd van een tattoo bedraagt ongeveer 2 weken. Algemene gezondheid en
lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Tijdens het genezingsproces kan de tattoo gaan
jeuken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tattoo absoluut noodzakelijk.
Direct na het tatoeëren is de getatoeëerde plek afgedekt met een steriel kompres of een
steriele transparante folie.
Verwijder het kompres of de folie na maximum 2 uren en behandel de wond zoals hieronder
omschreven.

•

Raak de tattoo zo min mogelijk aan met de handen.

•

Was de getatoeëerde plek twee maal per dag met een ongeparfumeerde zeep totdat
de tattoo geheel genezen is.

•

Dep de tattoo na het wassen met een propere handdoek of een doekje voorzichtig
droog.

•

Smeer de tattoo (met propere gewassen handen) in met de zalf die uw tatoeëerder
heeft geadviseerd. Gebruik geen andere zalf en laat de zalf ook niet door iemand anders
gebruiken!

•

Druppel geen wonddesinfectiemiddelen zoals Sterilon of Betadine op de wond.

•

Draag geen pleisters of verband over de tattoo.

•

Draag nooit strakke of vuile kleding op de tattoo.

•

Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden,
bubbelbaden, natuurlijk zwemwater). Maak geen gebruik van sauna of stoombad.

•

Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een
zonnebrandmiddel). Gebruik ook na de genezingstijd op de tattoo altijd een hoge
beschermingsfactor tijdens het zonnen.

•

Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond
of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

Heeft u na het lezen van dit formulier of tijdens het genezingsproces nog vragen dan horen wij
dit graag, ook kunt u ons altijd bellen of mailen!

Nazorgformulier piercings
Gefeliciteerd met uw zojuist aangebrachte piercing. Het spannendste is achter de rug. De
piercing is steriel aangebracht, het is nu aan u om ervoor te zorgen dat het genezingsproces zo
snel en goed mogelijk verloopt. Lees daarom de volgende instructies goed door.
De genezingstijd verschilt per piercing en kan ook per persoon verschillen. Algemene
gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol.
Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezing absoluut noodzakelijk. Direct na het piercen kan de
gepiercete plek rood worden en opzwellen.

De piercing is een wondje en moet als zodanig behandeld worden:
•

Raak de piercing niet aan met de handen.

•

Spoel de wond 2x per dag met een zoutoplossing die je piercer geadviseerd heeft.

•

Houd de piercing na het wassen zoveel mogelijk droog.

•

Druppel geen desinfectiemiddelen zoals Sterilon of Isobetadine op de wond. Draag
geen pleisters over de piercing, behalve kortdurend indien dit nodig is tijdens sporten.

•

Draag bij een bodypiercing (navel of tepelpiercing) geen strakke of vuile kleding.

•

Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorbaden,
bubbelbaden en natuurlijk zwemwater) Zeewater mag wel indien niet vervuild.
Verwijder nooit zelf het sieraad.

•

Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeden, pussen, kleurverandering, uitgroeiafstoot verschijnselen van de wond altijd contact op met uw arts.

Specifieke nazorginstructies voor orale piercings:
•

Een tong- of lippiercing (of andere piercings in de mond) verdient extra aandacht na het
eten, drinken, roken en na elk ander oraal contact.

•

Poets geregeld de tanden.

•

Spoel na elke maaltijd of ander oraal contact met mondwater op basis van een
chloorhexine oplossing (listerine, zeezout)

•

Vermijd kussen of ander oraal contact gedurende het genezingsproces.

•

Rook in ieder geval de dag dat de (tong) piercing geplaatst is niet, dit in verband met
nicotinevergiftiging.

Heeft u na het lezen van dit formulier of tijdens het genezingsproces nog vragen dan horen wij
dit graag, ook kunt u ons altijd bellen of mailen!

