
 
 

Auguste Ortsstraat 13 te 1000 Brussel   *   0032 2 223 49 58   *   Open van 11u tot 12u15 en van 13u tot 17u45.  Zondag gesloten. 
 

WE NODIGEN U UIT WAT VOLGT AANDACHTIG TE LEZEN: 
U bent ten minste 16 jaar of u hebt de toestemming van een legale voogd. U hebt gemerkt dat u gepiercet werd volgens strikte hygiënische 
regels. Weet dat uw piercing zal genezen zoals andere wondjes, in eerste instantie door de werking van het lichaam. Let er wel op om er zo 
hygiënisch mogelijk mee om te gaan. Gezond leven, goed slapen, evenwichtig eten, en recreatieve drugs, die uw immuniteitssysteem 
aantasten, vermijden. Dit is even belangrijk als de verzorging zelf : het garandeert de optimale omstandigheden voor de genezing van uw 
piercing. De genezing van de tongpiercing duurt ongeveer 6 weken, die van alle andere orale piercings 10 à 12 weken. Het is nu aan u om 
er alles aan te doen om uw piercing zo vlug mogelijk te laten genezen, zonder te infecteren. 
 
VERZORGING VAN DE TONGPIERCING GEDURENDE 2 WEKEN : 
 
‘s Morgens en ‘s avonds, 30 seconden uw mond spoelen met Lysterine natuur, onverdund. Overdag is het aan te raden een flesje (van 
water bvb) op zak te hebben met ½ water, ½ Lysterine natuur en iedere keer men iets tot zich neemt (behalve water) even te spoelen, ook 
na een sigaret, na eten, snoep, cola,…… 
Te veel onverdund product gebruiken kan resulteren in een verbrande tong, Dus niet meer dan twee maal per dag. 

 
@@@@@@@@@@ 

 
Door de piercing die in uw tong werd geplaatst, zal u een zwelling gewaarworden van deze spier in de eerstvolgende uren na de plaatsing. 
Deze kan 3 à 5 dagen duren. Dit is een normale reactie. Klieren in de keelholte kunnen zwellen en de indruk nalaten van een angina 
(keelontsteking). Indien de pijn te hevig wordt, dan mag u, zonder misbruik te maken, een pijnstiller nemen zoals Dafalgan (tenzij u 
hieraan allergisch bent). 
 
Probeer u toch correct te voeden, ondanks de moeilijkheden. Vermijd te warme, pikante en zure etenswaren. Neem liever puree, gehakte 
steak, soep, rijst, pasta, … (gemakkelijk te verorberen) 
 
Om het zwellen tegen te gaan raden we u aan, tot 36 uur na de piercing, kleine ijsblokjes te laten smelten op de tong of koude etenswaren 
tot zich te nemen, en dit zo veel mogelijk. 
 
Laat uw tong zoveel mogelijk rusten tot 48 uur na het plaatsen, dus niet te veel praten en zeker niet mee spelen! 
 
Om een te hevige zwelling tegen te gaan is het aan te raden zich volledig te onthouden van alcohol en drugs. 
Let er ook op zo weinig mogelijk te roken, en koffie of sterke thee te nuttigen. 
 
Om uw gezondheid te beschermen is het af te raden te tongzoenen en orale sex te hebben tijdens het genezingsproces. 
 
Om een infectie te vermijden raden we aan een nieuwe tandenborstel te gebruiken , niet te nagelbijten, op balpennen te knabbelen, te 
drinken uit blikjes…… 
 
Na een maand, mag u een ander (korter) juweel plaatsen (voor het comfort). Daarvoor mag u langskomen, we tonen u met plezier hoe u 
dit kan doen. 
 
VERZORGING VAN ORALE PIERCINGS ZOALS DE MADONNA, LIPRING… : 
 
Intern :  gedurende 2 weken, mond spoelen met Lysterine natuur, 3 maal per dag na het eten. 
Extern : gedurende 3 weken een druppeltje zacht ontsmettingsmiddel aanbrengen van het type Cedium, Dermaspray of Diaseptil, vrij te
 koop bij de apotheek. 
 
Was grondig uw handen voor ieder contact met de piercing en de zone rond de piercing. Na uw douche/bad de zone rond de piercing 
drogen met behulp van een wattenstokje. Vermijd crèmes of maquillage op de zone rond de piercing. 
 
De zone rond de lippen kan lichtjes zwellen. Daarom plaatsen we eerst een lang juweel dat behouden moet worden de eerste maand na de 
plaatsing. Daarna is het aangeraden een korter juweel te plaatsen om beschadiging van het tandvlees te voorkomen. 
Een lichte roodheid en/of een licht pijn kan optreden tot een week na de piercing; u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. 
Uw piercing niet uitnemen (tenzij om van juweel te veranderen), ook niet voor een korte periode : na enkele uren kan het gaatje al terug 
dicht zijn. 
Indien u twijfels hebt, of een vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren. Er bestaan geen domme vragen, en vragen staat vrij! 
B.T.W. : BE 0877.822.185 RPR  Brussel                                                                                              Uw piercer,……….…………… tot uw dienst. 


