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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 ! 
Algemene gezondheid en lichamelijke condities spelen hierbij een rol. Persoonlijke hygiëne is tijdens het 
genezingsproces absoluut noodzakelijk. 
Direct na het piercen kan de plek rood worden en opzwellen, de piercing is een wondje en moet als zodanig 
behandeld worden. 
 

• Raak de piercing zo min mogelijk aan, indien U de piercing toch wil aanraken was dan eerst uw handen. 
• Reinig de piercing 2 maal per dag met After Piercing spray(bij ons apart verkrijgbaar), of spoel met zeezout 

in lauw water(bv bij navel, tepel). 
• Dep de omgeving van de wond na het wassen droog met een schone handdoek of tissue. 
• Houd de piercing zoveel mogelijk droog. 
• Druppel geen wond desinfectie zoals sterilon of betadine op de wond. 
• Draag geen pleisters over de piercing, behalve kortdurend bv tijdens het sporten. 
• Bij micro-dermals 10 dagen strak afplakken met pleister. 
• Draag bij een bodypiercing geen strakke of vuile kleding. 
• Vermijd tijdens het genezingsproces(min. 14 dagen) contact met zwemwater(chloor-, bubbel en 

natuurbaden). 
• Bij vermoeden van ontsteking, kun je bij de apoteek fucidinezalf halen en die 2x daags aanbrengen.  
• Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeden, pussen, kleurverandering, uitgroei-afstoot verschijnselen 

altijd contact op met uw huisarts. 
 

Specifieke nazorg instructies voor orale piercings. 
• Een orale piercing(mond) verdient extra aandacht na het eten, drinken, roken of andere orale contacten. 
• Poets regelmatig de tanden, plaquevrij houden met een tandpasta op basis van een zoutoplossing en spoel 

zo nodig met mondwater op basis van chloorhexine (listerine of zeezout) 
• Vermijd kussen of oraal contact tijden het genezingsproces. 
• Rook in ieder geval de dag dat de piercing is gezet niet i.v.m. nicotine vergiftiging. 

 
TattooMED After piercing is niet bij piercing inbegrepen, is afzonderlijk verkrijgbaar. 
 
Nog vragen….U kunt ons altijd bellen of mailen! 
 

                                                 Oorlel…………………………………………. 6 - 9 wkn 
                                                 Kraakbeen oor……………………………. 3 – 9 mnd 
                                                 Neus/Lip/Labret ………………………… 7 – 9 wkn 
                                                 Tepel………………………………………….. 3 – 9 mnd 
                                                 Wenkbrauw………………………………… 6 – 8 wkn 
                                                 Oorlel/Tragus……………………………… 9 – 12 wkn 
                                                 Tong……………………………………………. 4 – 6 wkn 
                                                 Navel…………………………………………… 6 - 9 mnd 
                                                 Microdermal……………………………….. 6 – 8 wkn 

 
Patrem Filia is NIET verantwoordelijk voor het niet naleven van de bovengenoemde punten!! 


