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blaren.
Na je laserbehandeling 
kunnen blaren optreden. 
In deze flyer vind je aanwijzingen
voor de nazorg van kleine 
en grote blaren. 

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. 

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.                                                 

Voorbeeld frictieblaar
Nieuwe schoenen kunnen pijn doen wanneer je er te 
lang op 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 het 
branderige gevoel is weg, maar de volgende dag 
heb je een (frictie)blaar. 

Exact hetzelfde geldt bij het laseren van je tattoo. 
Oorzaak van de pijn (het branderige gevoel) is de 
wrijving van de inktdeeltjes die onder je huid uit elkaar 
klappen. Je opperhuid is niet beschadigd, waardoor je 
geen littekens overhoudt.

Voorbeeld brandblaar 
Wanneer je bijvoorbeeld je kuit verbrand aan de uitlaat 
van je scooter, ben je waarschijnlijk 3e graads verbrand. 
Je krijgt een flinke blaar die aanzienlijk pijn kan doen. 
De kans dat je daar wel 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.
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Laat een kleine blaar vanzelf uitdrogen.
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Plak een pleister over de blaar.

Verzorging kleine blaar

Verwijder de pleister pas na het douchen, daarna 
voorzichtig droog deppen en absoluut niet droog 

wrijven. Tot slot weer nieuwe pleister plakken.
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Prik de blaar op de juiste manier door.

Breng betadine aan op de doorgeprikte blaar.

Plaats eerst een zalfgaasje...

Verzorging grote blaar

5

6

en daarna - over het zalfgaasje - 
een droog gaasje en tape het geheel goed vast.

Verschoon beide gaasjes om de 6 uur. 
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Voor elke blaar geldt:

Niet krabben.

Niets smeren.

Als je je houdt aan de aanwijzingen in deze flyer voor 
de nazorg van kleine en grote blaren, zullen de blaren 
binnen 2 weken verdwijnen. De huid zal in de weken 
daarna verder herstellen. 

Mocht de huid alsnog ontstoken raken (vurig kleuren) 
of ben je niet gerust op de genezing van de blaar, 
wacht niet af en bel ons. 

Maak pas een nieuwe afspraak als je huid
volledig is hersteld.

Na het douchen niet droog wrijven, maar voorzichtig 
droog deppen en nieuwe gaasjes aanbrengen. 

Belangrijk: mocht de pleister of het gaasje blijven 
vastplakken, dan niet eraf trekken, maar  losweken 

onder de warme douche of kraan.


