Tattoo No More
Oudedijk 180A
3061 AR Rotterdam
010 483 16 20
info@tattoonomore.nl
www.tattoonomore.nl

nazorg.
Het herstel van de huid
heb je voor 50% zelf in de hand.
Zo zal je een aantal adviezen
in acht moeten nemen en dan geldt:
hoe heftig je huid er ook uitziet:
alles trekt weg en je houdt er
niets aan over

Wat kan je verwachten?
Bloeduitstortingen
Je kan meteen na de behandeling of
in de dagen daarna, last krijgen van
bloeduitstortingen. De huid kan er in
sommige gevallen extreem onrustig
uitzien. Zeker wanneer je aspirine hebt
gebruikt of alcohol hebt gedronken,
reageert je huid sowieso heftiger.
Geen zorg: alles trekt weer helemaal weg
en je ziet er straks niets meer van.
Puntbloedingkjes
Heel soms krijgt men puntbloedingkjes.
Net als je een pukkeltje iets te hard hebt
uit geknepen, kan er een beetje bloed in je
verbandje zitten. Dit worden kleine korstjes
en verdwijnen vanzelf weer. Uiteraard niet
aan je korstjes krabben, want dan kan je
wellittekentjes krijgen.
Korstjes
Je kan korstjes krijgen na de behandeling.
Alles verdwijnt zonder littekens of pigment
verlies zolang je niet aan de korstjes krabt,
want dan kan je wel degelijk littekentjes
over houden. Stop met smeren van crèmes
totdat ze er vanzelf zijn verdwenen.
Belangrijk: zodra de korstjes weg zijn
smeer je gedurende 30 dagen, twee maal
daags met Lasercare L2 crème waarmee je
de huid helpt om te herstellen.
Blaren
Je kan blaren krijgen, hele grote zelfs,
ze kunnen gevoelig zijn maar doen niet
echt pijn! Schrik niet, het ziet er heftiger
uit dan het is. Je houdt er geen littekens
aan over.

Nazorg Instructies
Belangrijk om te begrijpen
Er bestaan 2 type blaren: een
frictieblaar en een brandblaar.
De één ontstaat door wrijving,
de ander door een hitte bron.

Je kan na een behandeling gewoon alles
doen: sporten, douchen, zwemmen etc.
Het herstel van de huid heb je voor
50% zelf in de hand. Zo zal je een aantal
adviezen in acht moeten nemen.

Voorbeeld frictieblaar
Nieuwe schoenen kunnen pijn doen
en wanneer je er te lang loopt. Dit komt
door de wrijving van je schoen met je
huid. Het voelt branderig, maar er is
geen hittebron bij betrokken. Trek je
schoen uit en de is het branderige
gevoel snel weg, maar de volgende
dag heb je een blaar.

Na een behandeling voelt je huid
branderig aan en ziet er rood en gezwollen
uit en je kan puntbloedingkjes hebben.
Als je huid na de behandeling erg
branderig aanvoelt, doe je er goed aan om
minimaal 30 minuten na te koelen. Vraag
indien nodig een IcePack mee na je
behandeling.

Exact hetzelfde geldt bij het laseren
van je tattoo. Oorzaak van de pijn
(het branderige gevoel) zijn de inktdeeltjes die onder je huid uit elkaar
klappen. Of beter gezegd: de onderhuidse wrijving van de inktdeeltjes.
Voorbeeld brandblaar
Wanneer je bijvoorbeeld je kuit
verbrand aan de uitlaat van je scooter,
ben je waarschijnlijk 3e graads
verbrand. Je krijgt een blaar zo groot
als een biljartbal en vergaat dagenlang
van de pijn. De kans dat je daar littekens
aan overhoudt is groot.
Begrijp je het verschil?
Dan begrijp je nu dat je een frictieblaar
kan krijgen na het laseren en dat je niet
bang hoeft te zijn dat je littekens
overhoudt zolang je de nazorg
instructies goed naleeft.

Smeer die dag vervolgens nog 2 keer met
Laser Care L1 crème: ca 3 uur uur na je
behandeling en vlak voor het slapen gaan.
Alleen de volgende dag smeer nog 2 x met
Laser Care L1 creme: je bij het opstaan en
bij het naar bed gaan.

De dagen na de behandeling
Je tattoo kan erg gezwollen zijn en
bloeduitstortingen hebben. Tevens kan je
korstjes en blaren krijgen. Wanneer je
blaren hebt: niets meer smeren.
Lees voor verdere instructies onze
speciale Blaren-flyer en bekijk onze
nazorg-video op de website.
Wanneer je huid weer rustig is en geen
korstjes meer heeft, smeer dan
gedurende 4 weken 2 keer per dag: bij
het opstaan en het naar bed gaan met
speciale Lasercare L2 crème of eventueel
Bephanten om je huid te verzorgen,
soepel te houden en versneld te laten
herstellen.

Jeuk
Het behandelde gebied kan behoorlijk
gaan jeuken. Het spreekt voor zich dat je
niet moet krabben wanneer je korstjes of
blaren hebt. Anders kan je daar littekentjes
aan over houden.
In de zon
Zonnen of Zonnebanken is geen probleem
met een zwarte tattoo. Wacht wel 2 weken
voordat je naar de zonnebank gaat of de
felle zon opzoekt, of dek je tattoo helemaal
af, anders wordt je huid wel degelijk
overbelast. Verzorg je huid altijd met een
SPF 30 of hoger. Wanneer je je tattoo voelt
branden in de zon, is je huid nog niet
voldoende hersteld. Smeer in dat geval met
SPF 50 of Sun Blocker.

Gratis nazorg consult
Omdat wij de kwaliteit van nazorg
belangrijk vinden bieden wij kosteloos een
nazorg consult aan. Dit gaat met een
video-oproep via Whattsapp. Het scheelt je
een hoop reistijd en je kan tevens laten zien
hoe je huid er uit ziet.
Een nazorg consult is van maandag tot en
met vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur of
zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Stuur een Whatssappje met een aanvraag
voor een nazorg consult en zorg svp dat je
op de door mij aangegeven tijden
bereikbaar bent.

Advies
neem bij je eerste behandeling altijd
een Nazorg Pakket. Misschien heb je
het helemaal niet nodig, maar heb je het
in ieder geval in huis voor het geval dat...
Je betaald hiervoor een borg van €45
en krijgt dit weer terug als je het niet
nodig hebt gehad.
Het pakket bestaat uit:
Ice Pack
L1 creme
L2 creme
Pleisters
7 zalf gaasjes
Tape
Steriele naaldjes
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€ 3,95
- 14,95
- 14,95
- 2,95
- 3,95
- 1,95
- 0,50

