PIERCING BLOMDAHL - INFORMACE PRO PACIENTA

Důležité: Dočasná náušnice může zůstat v uchu nejméně 6 týdnů a během této doby se nevyndává.
Jakmile se dočasná náušnice z ucha vyjme, nesmí být použita opakovaně a na její místo se umístí
náušnice trvalá. Na jednou již vyjmutou náušnici nelze znovu nasadit upevňovací křidélko pojistku.
1. Nikdy se nedotýkejte uší nečistýma rukama. Neotáčejte západkou náušnic.
2. Uši s čerstvě nastřelenými náušnicemi umývejte po obou stranách dvakrát denně.
Používejte tekuté mýdlo a čistou tekoucí vodu, např. při sprchování. Po umytí mýdlem pečlivě
opláchněte velkým množstvím čisté tekoucí vody a vysušte jednorázovým ubrouskem (např.
Kleenex). Náušnice při umývání nikdy nevyndávejte z uší. K čištění okolí rány po vpichu jsou
nejvhodnější speciální čisticí tampony firmy Blomdahl,
3. Vždy udržujte uši čisté, okolí náušnic musí být čisté, suché a vzdušné.
4. Při aplikaci barvy nebo laku na vlasy, parfému, apod. si uši zakryjte.
5. Při oblékání nebo svlékání oděvu dbejte na to, abyste za náušnici nezachytili oděvem.
6. Po šesti týdnech můžete nastřelené náušnice opatrně vyjmout. Nejlépe po vysprchování a po
umytí vlasů. Při nasazování trvalé náušnice dbejte na to, aby nová náušnice byla čistá a Vaše ruce
byly umyty.
Při vyjímání náušnice postupujte takto:
Jednou rukou držte náušnici zepředu za ozdobnou část. Druhou rukou uchopte upevňovací křidélko
a opatrně s ním otočte, až ucítíte, že se začíná pohybovat. Pak opakujte totéž v opačném směru a
křidélko půjde lehce sejmout.
7. Po nasazení trvalých náušnic noste tyto náušnice během celého roku trvale, aby nedošlo k zúžení
otvoru ve Vašem uchu.
POZOR! Důležité v případě, že dostanete infekci:
Je-li otvor v měkké části ušního lalůčku, vyjměte náušnici a umyjte ucho mýdlem a vodou.
Pokud není stav následující den lepší, kontaktujte lékaře.
Je-li otvor v chrupavčité části ucha, vyjměte náušnici, umyjte ucho mýdlem a vodou a ihned
kontaktujte lékaře. Pokud jste na pochybách co dělat, vždy kontaktujte lékaře.
Přibližně po 6 týdnech dojde ke zhojení rány a dočasnou náušnici můžete vyměnit za jinou, resp.
trvalou. Pamatujte, že k úplnému zahojení ucha dojde asi až po 1 roce po provedení piercingu. Proto
při výběru náušnic, které budete nosit, věnujte pozornost materiálu, ze kterého jsou zhotoveny. Vždy
hrozí možnost vzniku alergie na nikl. Vybírejte pouze nealergizující materiály.

