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WE NODIGEN U UIT WAT VOLGT AANDACHTIG TE LEZEN: 
U bent tenminste 16 jaar; indien niet, hebt u een akkoord van een legale voogd. U hebt gemerkt dat u gepiercet werd volgens strikte hygiënische regels. 
Weet dat uw piercing zal genezen door de natuurlijke werking van het lichaam. Toch waakt u erover om er hygiënisch mee om te gaan. Gezond leven, 
goed slapen, evenwichtig eten, recreatieve drugs vermijden die het afweersysteem van het lichaam negatief beïnvloeden. Dit zijn enkele regels die even 
belangrijk zijn als de verzorging zelf. Een goede verzorging garandeert een optimale hygiëne tijdens het genezingsproces, dat lang kan duren en varieert 
van persoon tot persoon. Een lichte verkleuring (rood) en/of  een gemakkelijk te verdragen pijn kan optreden de eerste week na het piercen. Daar hoeft u 
zich geen zorgen over te maken. Het is nu aan u om alles in het werk te stellen opdat uw piercing vlug geneest, zonder infecties. 
 
VERZORGING ’S MORGENS EN ’S AVONDS VOOR EEN PERIODE VAN EEN MAAND : 
Ä Zorgvuldig uw handen wassen voor elk contact met de zone rond de piercing. Vuile handen zijn de eerste oorzaak  van infecties. 
Ä Na iedere douche met ph-neutrale zeep, het juweel voorzichtig proper maken zonder het juweel uit te nemen om kleine zeeprestjes en ander vuil weg te 
nemen. Hiervoor gebruikt u best een wattenstaafje met lauw water of een fysiologisch serum. Daarna afspoelen en drogen met behulp van een 2de 
wattenstaafje. De korstjes die zich vormen op de huid hoeft u niet te verwijderen, ze beschermen u tegen externe agressies. Alhoewel het juweel mobiel 
moet blijven, voorkom je best zoveel mogelijk dat het beweegt,het is zelfs beter er helemaal niet aan te komen, tenzij voor de verzorging. 
 Ä Een druppeltje ontsmettingsmiddel  van het type Cedium, Dermaspray of Diaseptil (te koop zonder voorschrift bij de apotheek) laten vallen aan beide 
kanten van de piercing. Het is overbodig de verzorging hierboven vermeld langer dan een maand toe te passen aangezien er een risico bestaat dat het 
lichaam  resistent wordt aan bovenvermelde producten. De verzorging meer dan 2 maal per dag toepassen is eveneens niet aan te raden aangezien er 
irritatie kan ontstaan door de producten, wat het genezingsproces kan vertragen. 
Ä Na een maand eventueel een antibacteriële zeep gebruiken om het juweel en de zone rond het juweel schoon te maken. Vergeet niet zeeprestjes weg te 
spoelen, en neem de gewoonte het juweel altijd voorzichtig te drogen met een wattenstaafje na elk bad of douche. 
 
IRRITATIE : 
Ä De eerste 15 dagen, voor de verzorging ’s avonds, neem de tijd om uw piercing en de zone errond een bad te geven in een klein proper glas (het glas 
tegen de huid houden) gevuld met warm water (niet kokend) en een koffielepel grof zout (geen keukenzout).Voor sommige moeilijk te bereiken plaatsen, 
gebruikt u doordrenkte watten in plaats van het glas. 
Ä Indien na die 15 dagen een roodheid ontstaat , een tinteling, een te verdragen pijn, herbegin dan met baden in zout water, 2x per dag , gedurende 3 à 4 
dagen. Normaal gezien zouden de symptomen daarna weg moeten zijn. 
 
INFECTIE : 
Ä Indien de symptomen zoals hierboven vermeld blijven aanhouden of verergeren, indien de huid heel rood wordt of opzwelt en de temperatuur rond de 
piercing stijgt, of wanneer er etter uitkomt, dan hebt u waarschijnlijk een infectie. Dit betekent niet het einde van uw piercing. Laat uw piercing zitten! 
Gebruik antibiotica zalf  in plaats van bovenvermeld ontsmettingsmiddel en na 10 dagen zou de infectie moeten weg zijn. 
 
ALLERGIE : 
Ä De meeste mensen onder ons hebben een allergie, maar weet dat wij enkel hypoallergenische materialen gebruiken waardoor het risico op een allergie 
bijna nihil is. Heel uitzonderlijk kan een allergie aan chirurgisch metaal mogelijk zijn.In dit geval is het aan te raden juwelen te gebruiken gemaakt  uit 
titanium of teflon. 
 
UITGROEIEN : 
Ä Uitzonderlijk kan een juweel uitgestoten worden door het lichaam. Ä De huid moet z’n soepelheid en kwaliteiten behouden. Probeer deze daarom niet 
te irriteren of te verbranden door het gebruik van te agressieve ontsmettingsmiddelen zoals alcohol of zuurstofwater. Ontsmet niet langer dan de 
hierboven aangegeven periode. Gebruik niet te veel product en ontsmet niet meer dan 2 x per dag.Draag geen al te zware juwelen of juwelen waarmee u 
gemakkelijk ergens blijft aan haperen.Ä Let ook op dat u geen stoten krijgt op uw piercing (sport). Ä Voor de navelpiercing, let op dat er niet te veel druk 
op zit door broeksriemen, strakke broeken, lederen broeken(zware stof). Draag liever een broek met lage taille. 
 
WEET OOK NOG DAT : 
Ä Het is aangeraden de eerste 15 dagen na het zetten van de piercing douches te nemen in plaats van baden. Indien niet mogelijk, let er dan op dat het 
    bad proper is. 
Ä Denk er ook aan te slapen in proper bedlinnen, zeker wanneer er huisdieren aanwezig zijn. Hetzelfde voor de kledij die in contact komt met de piercing. 
Ä De eerste maand na het zetten van de piercing is het af te raden, voor hygiënische redenen, te baden in publieke zwembaden, jacuzzi’s , vijvers, meren, 
    en dichtbij havens. Bij de apotheek kan men eventueel verband(pleisters) kopen die waterproof zijn. Zeewater vormt geen probleem maar let op voor 
    zandkorreltjes die eventueel kunnen binnendringen en die irritaties kunnen veroorzaken. 
Ä Uw piercing heeft lucht nodig om vlug te genezen. Daarom niet bedekken met verband en geen crèmes of make-up gebruiken op de plaats van de  
    piercing. 
Ä Hou uw eerste piercing zo lang mogelijk zonder die er uit te nemen (2 maanden minimum, 3 maanden is beter). 
Ä Met uitzondering voor het veranderen van juweel haalt u uw juweel niet uit, zelfs niet voor een korte periode. Indien het juweel er toch uit moet voor 
     een bepaalde periode (radiologie,…..) contacteer ons dan.  
Ä  Voor piercings in het gezicht, indien u vaststelt dat er een zwelling is ’s morgens, denk er dan aan uw hoofd hoger te leggen dan uw hart om te slapen. 
Ä  Denk er ook aan nu en dan eens te checken of de piercing nog goed gesloten is (indien niet, draaien in de richting van de klok) 
Ä  Geloof niet altijd wat andere mensen zeggen, want wat goed is voor iemand anders is daarom nog niet goed voor u. Indien u twijfels hebt of vragen, 
     aarzel dan niet ons te contacteren. Er zijn geen domme vragen en het is gratis. 
B.T.W. : BE 0877.822.185 RPR Brussel                                                                                                          Uw piercer, ……….………..   .tot uw dienst. 


