NAZORGINSTRUCTIE PERMANENTE MAKE-UP

Zojuist is bij u permanente make-up aangebracht. Het is nu van belang dat behandelde huid zo snel mogelijk
geneest. Hiervoor zijn een aantal factoren belangrijk. In deze nazorginstructie staan ze beschreven.
Nieuwe permanente make-up (PMU) is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische
behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een
minder mooie PMU leiden. Als u de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer twee tot zes weken tot de
behandelde huid genezen is. U mag met een permanente make-up wel douchen. De eerste 24 uur (liefst 48 uur)
mag er echter geen water op het behandelde gebied komen. Probeer het behandelde gebied dan ook zo droog
mogelijk te houden.
Behandel de PMU als volgt:
• Was de permanente make-up twee keer per dag met een milde ongeparfumeerde zeep.
• Dep de permanente make-up na het wassen met een schone handdoek droog.
• Smeer de behandelde huid (met schoon gewassen handen) in met een zalf die u van de behandelaar heeft
meegekregen. Gebruik geen andere zalf en laat de zalf ook niet door iemand anders gebruiken.
• Druppel geen desinfecterende middelen zoals Sterilon® of Betadine® op de wond.
Zorg dat u tijdens het genezingsproces:
• De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt (was eerst uw handen voordat u de huid verzorgt).
• Niet krabt aan de behandelde huid. Niet aan schilfertjes trekken en wacht rustig af tot de korstjes eraf
vallen.
• De PMU niet bedekt met strakke of bevuilde kleding.
• De behandelde huid niet afdekt met pleisters of verband.
• Vermijd (bubbel)baden, zwembaden, sauna’s en stoombaden.
• De behandelde huid niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank.
De behandelde huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor zonlicht. Smeer uw PMU daarom altijd in met
zonnebrand.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met ons:
Schoonheidssalon Peggy | 0598-397789 of info@schoonheidssalonpeggy.nl
Neem bij extreme roodheid, zwellingen, bloedingen, wondvocht, kleurverandering of chronische pijn contact op
met uw huisarts.

