Proficiat, met de tatoeage / micropigmentatie die je door MUANN liet aanbrengen.

Met dit document informeren we je over de verzorging tijdens je genezingsproces.

Persoonlijke aandachtspunten
Een goede nazorg is van groot belang voor de genezing van de aangebrachte
tatoeage/micropigmentatie.
Hoe beter de nazorg, hoe beter de kwaliteit van het resultaat.

……………………………………………………………………………………………………………………

De genezing van de wonde neemt 1 à 2 weken in beslag, afhankelijk van de aard van de behandeling.

……………………………………………………………………………………………………………………

De huid heeft echter ongeveer 6 weken nodig om volledig te herstellen. Dit verschilt van persoon tot
persoon, afhankelijk van je huidtype, je lichaamsconditie en je algemene gezondheid.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Persoonlijke hygiëne is tijdens dit proces absoluut noodzakelijk.

Nazorg
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Houdt de wonde bedekt wanneer deze wordt blootgesteld aan onhygiënische factoren.
Probeer dit echter te beperken en ze zo veel mogelijk bloot te laten.
Verwijder de folie zodra het kan en spoel de wonde met lauw water.
Plasma en bloedrestjes zachtjes deppen en voorzichtig wegnemen.
Douchen mag. Er mag water en zeep over de wonde lopen, maar zeker niet inwrijven.
Raak de wonde zo min mogelijk aan met de handen.
Gebruik nooit stofverband of pleisters.
Draag geen te strakke of vuile kleding op de wonde.
Smeer de wonde 1 à 2 maal per dag in met de zalf die u van MUANN heeft meegekregen.
Gebruik geen andere zalf en laat de zalf ook niet door iemand anders gebruiken.
Let erop dat uw handen goed gewassen zijn vóór het aanbrengen van de zalf.
Gebruik zeker géén alcohol, peroxide of Betadine.
Breng in géén geval cosmetica aan op de wonde tijdens de genezing.
Tijdens de genezing kan uw wonde jeuken; krabben is absoluut verboden.
De wonde zal gaan vervellen. Geen paniek, dat is normaal.
Vermijd tijdens de genezing:
o
Direct zonlicht
o
Zonnebank
o
Sauna, whirlpool, stoombad, …
o
Zwemwater
Gebruik ook na de genezing bij blootstelling aan zonlicht steeds zonnebrandcrème op de
behandelde plaats.
Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, … van de wonde steeds contact op:
o
Met uw huisarts
o
Met MUANN

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Je kan steeds bij MUANN terecht met vragen over de genezing en nabehandeling van uw
tatoeage / micropigmentatie. Wij helpen je graag verder.
MUANN is niet aansprakelijk voor de nazorg en de genezing van de tatoeage / micropigmentatie.
Een correctie / verbetering kan gebeuren in overleg met MUANN, mits een eventuele vergoeding.
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Shine like a Diamond

