VIGTIGE INFORMATIONER
til dig inden du kommer til fjernelse af permanent makeup (tatoveringsfjernelse)
uden laser!
Du kan IKKE blive behandlet, når/hvis:
• du er under 18 år.
• du er i behandling mod acne; enten med pillekur eksempelvis tetracyklin, roaccutane/isotretinoin, eller
creme!
• huden er solbrændt! Der skal gå minimum 14 dage efter en solferie før du kan blive behandlet.
        
• du er gravid eller ammende.
• du har hudsygdomme i behandlingsområdet.
• du har keloid ar i behandlingsområdet (et fortykket ar, som buler ud)
• du har inflammation/betændelsestilstand i kroppen

Du SKAL informere din behandler, hvis:
• du har andre former for allergier, som kan have indflydelse på behandlingen.
• du tager nogle som helst former for medicin.
• du har fået foretaget nogle kosmetiske behandlinger indenfor den sidste måned, herunder Botox.

Inden din forestående/planlagte behandling, må du IKKE / skal du undgå:
•
•
•
•

Alkohol (24 timer inden behandlingen/ ej heller et enkelt glas vin), stærkt og saltet mad, samt koffein.
indtag af diverse kosttilskud - dette gør sig gældende 1 uge inden deres forestående behandling.
at tage forebyggende, smertelindrende medicin, eller påføre bedøvelsescremer.
at tage antihistamin (på dagen), dette kan eventuelt indtages efter endt behandling.

Du skal generelt være sund og rask, og ikke indtage nogle former for medicin.

Efterbehandlings instruktioner
(til fjernelse af permanent makeup (tatoveringsfjernelse) uden laser)
1. Det behandlede område skal forblive tørt til enhver tid. I tilfælde af fugt på grund af hvide blodlegemer
eller utilsigtet kontakt til vand, brug en vatpinde til at trykke let på det behandlede område for at
fjerne vandet.
2. En brunlig skorpe eller skur vil danne sig over det behandlede område efter et par dage og vil afskalle
naturligt om 7-10 dage. Du må ikke plukke eller trække skorpen ud tidligt, da det øger risikoen for ardannelse og forlænger genopretnings tiden. Der skal dækkes det behandlede område for at tage et bad. En
kort tid (1 til 2 minutter) vandkontakt kan være okay, men ingen kontakt med sæbe eller kontakt med
brusebad sprøjtning vand. Efter en sådan vandkontakt skal du forsigtig bruge en tør og ren vatrondel til at
trykke skorpen på for at fjerne vand og derefter skal kun lufttørres. Skorpen må ikke blive blød af fugt.
3. De første 2 uger efter behandlingen frarådes det at dyrke solen, samt at benytte sig af sauna, spa,
solarium eller at bade i swimmingpool.
4. I tilfælde af infektion steriliseres med 3% brintoverilte og påfør derefter specielle antibakterielle salve
som Fucidin® 2% på huden ved skorstenens kant (tilgængelig på apoteker). Hvis infektionen stadig er
tilbage, skal du tage antibiotiske tabletter som penicillin (konsultere din læge til sådan en recept).
5. Efter afskalningen af skorpen vil det behandlede område vise en betydelig rødme, som vil forblive på
huden i flere uger og vil gradvist vende tilbage til normal hudfarve om 8-10 uger. Du skal smøre den
udleverede aftercare creme umiddelbart efter skorpen kommer ud og hver gang efter vask for at mindske
rødmen og fremskynde hud genopretningen.

6. Hvis der opstår en kløe i det behandlede område i løbet af hud gendannelses perioden, må du ikke ridse
huden. Du kan trykke på huden for at lindre kløe og anvende anti-kløe salve (tilgængelig på apoteker).
Overdreven ridser på det behandlede område under helingsprocessen kan forårsage ardannelse.
7. Hvis farven ikke fjernes fuldstændigt i visse områder, kan ovennævnte fjernelse proces udføres igen,
efter at den behandlede hud heler sig godt (normalt efter 2 måneder).
8. En ny permanent makeup behandling kan genoptages på det behandlede område efter at huden har
helet godt (normalt efter 2 måneder).

70% af resultatet afhænger af din indsats - altså din aftercare/ jf. plejevejledningen.
Denne behandling er en procedure der foretages “på egen risiko”, og reklamationer er ikke mulige.
Der ydes ikke nogen tilbagebetalinger.
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