Nazorg algemene piercings
Eerst en vooral... Je bent zelf verantwoordelijk voor de nazorg van uw piercing.
De piercing werd met de grootste zorg gezet en er werd, oa. op hygiënisch vlak, volgens de regels
van de kunst gewerkt. Nu is het aan u...

Heb je vragen... neem gerust contact met ons op en we staan je graag, met raad en
daad, bij : T. +32 (0)14 960 941 of e-mail piercing@yggdrasiltattoo.be
Neem de nazorg serieus... een slecht verzorgde piercing kan nare gevolgen hebben!!

Hoe lang duurt de genezing ?
Dit is afhankelijk van 2 factoren. Waar werd er gepierced (oor, tong, wenkbrauw, navel,...) en hoe
verloopt de nazorg. Een overzicht met indicatieve tijden:
Oorpiercings:

Mondpiercings:

(Anti-)tragus:

3-9 maanden

Labretpiercing:

6-8 weken

Conchpiercing:

3-9 maanden

Tongwebpiercing:

4-8 weken

Daithpiercing:

3-9 maanden

Lippiercing/zijkant:

6-8 weken

Helixpiercing:

3-9 maanden

Bovenlippiercing:

2-3 maanden

Rookpiercing:

3-9 maanden

Tongpiercing:

4-8 weken

Snugpiercing:

3-9 maanden

Oorlelpiercing:

4-8 weken

Gezichtspiercings:

Borst / rug piercings:
Navelpiercing:

6-9 maanden

Tepelpiercing, vrouw:

6-9 maanden

Bridgepiercing:

4-6 maanden

Tepelpiercing, man:

3-4 maanden

Wenkbrauwpiercing:

6-8 weken

Oppervlaktepiercings:

6-9 maanden

Neusvleugelpiercing:

3-4 weken

Microdermals:

8-10 weken

Septumpiercing:

4-8 weken
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Hoe schoonmaken
Maak 2X per dag schoon door middel van het meegeleverde reinigingsmiddel(-en). Doe dit tot de
piercing genezen is. Het eerste reinigingsmiddel dat je van ons hebt meegekregen hebt zit bij de
piercingprijs inbegrepen. Heb je nieuwe nodig kom dan gerust extra bijhalen. We verkopen dit aan
een schappelijke prijs.
Was altijd eerst je handen goed voor je de piercing aanraakt.
Met de hand:
Wanneer je bv tijdens het douchen de piering schoon maakt, maak deze dan pas als laatste
schoon.
Breng het reinigingsmiddel aan op het gepiercede oppervlak en op de piercing. Maak
zachtjes schoon en laat even inwerken.
Met wattenstaafjes:
Schoonmaken met wattenstaafjes is ook mogelijk.
Haal de wattenstaafjes pas uit de verpakking zodra je ze nodig hebt.
Doe eerst wat reinigingsmiddel op de piercing en het sieraad. Laat dit even inwerken.
Doordreng een zuiver wattenstaafje met het reinigingsmiddel, en verwijder hiermee alle
onreinheden, korstjes, enz. die op en rond het gepiercede oppervlak en het sieraad zitten.
Gebruik meerdere wattenstaafjes indien nodig
Spoel na het reinigen, met voldoende water, goed af zodat geen onreinheden en/of
reinigingsmiddel achterblijven. anders zou het reinigingsmiddel verdrogings-verschijnselen, en later
irritatie, kunnen veroorzaken.
Droog de huid rond de piercing voorzichtig deppend af. Gebruik hierbij telkens een schone
handdoek of zuivere wegwerp doekjes.
KRAB GEEN KORSTJES VAN DE HUID AF.

Wat te doen en wat niet
1. In tegenstelling wat algemeen gezegd wordt... draai NIET steeds met je piercing.
Hierdoor zouden onreinheden en bv. wondvocht-korstjes in de wond kunnen gebracht
worden. Dit kan ontstekingen veroorzaken.
2. Laat de piercing zoveel mogelijk rusten.
3. Draag absoluut geen wol en/of slaap niet onder een wollen deken.
4. Zorg altijd dat je schone kleding draagt, en onder schone lakens slaapt.
5. Wanneer je gaat zwemmen, gebruik dan speciale aqua-pleister, deze zijn vrij te koop.
6. Bij het zonnen dek je de piercing best zo veel mogelijk af.
7. Heb je een tongpiercing... drink de eerste weken geen melk of eet geen melkproducten. Dit
kan schimmels veroorzaken. Wens je toch je tong wat te ontzwellen met ijs, neem dan bv.
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waterijs.
8. Koop geen sieraden op festivals of op onhygiënische plaatsen.
9. Koop als eerste sieraad enkel die van chirurgisch staal, titanium, niobium, flexibel plastic
PTFE (bioplast) of goud zijn (nooit zilver!!!).
Wanneer de piercing genezen is, kunt u ook juweeltjes in acrylic, pyrex, plastics en hout
nemen. Gebruik nooit zilver, nikkel of koper in piercings.

Wat zijn de meest voorkomende problemen bij een piercing
Ontsteking – uitzakken – afstoting.
Deze problemen zijn vaak het gevolg van het regelmatig aanraken van de piercing. Het is heel
belangrijk dat je de piercing zoveel mogelijk met rust laat, en alleen aanraakt wanneer je de
piercing gaat schoonmaken.
Een klap of een ruk aan de piercing – schuren van kleding over de piercing – make-up en/of
haarspray – draaien aan het sieraad – kunnen ook een oorzaak zijn van een ontsteking.
Was altijd eerst goed je handen en droog ze af aan een schone handdoek.

Wat te doen bij een ontsteking
Bij een piercing wordt een diepe wond gemaakt bij een slechtere nazorg of door bv. werken in
vuilere omstandigheden kan er vrij gemakkelijk een ontsteking ontstaan. Hierbij is de huid soms wat
gezwollen, rood en warm. Indien de zwelling erger wordt gebruik dan ijs om de zwelling tegen te
gaan.
HAAL DE PIERCING ER NOOIT UIT!! Hierdoor sluit je de huid af en kan de ontsteking niet meer
oppervlakkig behandeld worden. Eveneens zal dan de ontsteking verder het lichaam kunnen
intrekken.
In geval van ontstekingsverschijnselen raden wij aan de wonde zeker goed te reinigen en bij de
apotheker oogzalf (Terramycine) te gaan halen. Breng een 4-tal maal per dag een weinig
Terramycine op de wond aan. Terramycine is een zachte ontstekingsremmende zalf.
Heeft u raad nodig, neem dan gerust met ons contact op of kom, na afspraak, even langs.
Verergerd de ontsteking ga dan zeker langs bij uw huisarts.

Vervanging van het eerste sieraad
Dit is afhankelijk van de genezing. Als je piercing zonder problemen geneest kan je na 4 à 8 weken
het eerste sieraad vervangen.
Voor een nieuw sieraad mag je steeds (na afspraak) langskomen. Hebben we het sieraad dat je
wenst niet op voorraad, dan bestellen we deze graag. Meestal hebben wij ze dan binnen enkele
dagen in onze studio.

GENIET VAN JE PIERCING
vanwege Erwin & Silvy
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