Nazorginstructie
ToestemmingsformulierPMU
Permanente Make-up
Ondergetekende, (naam) ……………………………………………………………………,
verklaart hierbij het volgende:
Algemeen

Ik heb weloverwogen en uit vrije wil gekozen voor deze permanente make-up.
De genezingstijd
van permanente
make-up bedraagt
een
week. Algemene
condi
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permanente
make-up.
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24
uur
(liefst
48
uur)
mag
er geenover
water
het behandelde
gebied
Probeer
het behandelde
ge
Ik ben schriftelijk geïnformeerd
de op
risico’s
van het gebruik
vankomen.
materiaal
voor PMU
bij gebied dan ook zo
droog mogelijk te zoals
houden.
zondheidsklachten
diabetes en hemofilie.

Ik heb schriftelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn PMU.
Behandel als volgt:
Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanente make-up te laten zetten.

Raak
zo min mogelijk
aan
met devan
handen.
aan schilfertjes trekken en wacht rustig
 de permanente
Ik ben tijdensmake-up
de behandeling
niet onder
invloed
alcoholNiet
of drugs.
af tot de Ik
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eraf
vallen.
weet dat het wordt afgeraden om permanente make-up te laten zetten wanneer je antibiotica

Was na de
48 uur zo mogelijk
de wond twee maal per dag met een milde ongeparfumeerde zeep totdat
of eerste
antistollingsmiddelen
gebruikt.
dewondIkgeheel
genezen
is.
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band zo
met
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Smeer de wond desgewenst (met schoon gewassen handen) in met de zalf die u van de behandelaar heeft meegekregen.
Gebruik geen
andereop
zalf
laat de zalf
ook (doorhalen
niet door iemand
anders
gebruiken.is):
Geeft u alstublieft
antwoord
deen
volgende
vragen
wat niet
van toepassing

Druppel geen desinfecterende middelen zoals Sterilon® of Betadine® op de wond.

Draag
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make-up.
Alleen
vanpleisters
toepassing
als u deover
permanente
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Vermijd
tijdens
het
genezingsproces
contact
met
zwemwater
(chloorzwembaden,
bubbelbaden, natuurlijk zwemarts te bespreken. ja / nee / n.v.t.
water). Maak tevens geen gebruik van sauna of stoombad.
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niet
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hemofilie wel / niet

chronische huidziekte wel / niet
Wenkbrauwen

contactallergie wel / niet
De wenkbrauwen
mag uwel
niet/ niet
bijtekenen totdat de korstjes eraf gevallen zijn. De eerste 24-uur mag u geen water op de

diabetes
wenkbrauwen
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ook voorzichtig met milk en lotion. Wanneer u een crème aanbrengt op de

immuunstoornis weldus
/ niet
wenkbrauwen,
gebruik
dan
een
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hart en vaatafwijkingen wel / nietDit i.v.m. hygiëne. Kom niet aan de korstjes en laat het behandelde gebied zoveel mogelijk met rust.
Ik weet dat een PMU sterk wordt afgeraden als ik bij de vorige vraag één of meerdere keren ‘wel’ heb
Ogen ingevuld. ja / nee / n.v.t.
De ogen mag u niet opmaken met oogpotlood en mascara totdat de korstjes eraf zijn. Dit i.v.m. hygiëne. De eerste 24uur mogen
de ogen niet in contact komen met water. Wanneer u een crème aanbrengt op de wimperrand, doe dit dan
Naam:
met een Adres:
wattenstaafje, Als u lenzen draagt, moet u de handen goed wassen voordat u de lenzen inbrengt. Dit omdat er
minuscule
wondjes op de wimperrand zitten.
Postcode:
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Lippen Geboortedatum:
U mag totdat
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eraf zijn, geen
lippenstift aanbrengen of bijtekenen. Voorkom water op de lippen voor de eerNummer
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ste 24-uur.
Blijf zoveel mogelijk van de lippen af, dit betekent ook dat u niet mag zoenen. Gebruik om de lippen soepel
Datum:
te houden een lippenbalsem die nieuw is, dit uit hygiënisch oogpunt. Wanneer u ooit herpes labialis (koortslip) heeft
gehad, isDit
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Dit
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voedingssupplement.
GGD en de NVWA.
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