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Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje beurs aanvoelen. Soms
is er wat zwelling te zien. Dat is heel normaal het is immers een schaafwondje. Probeer de huid minimaal 48 uur droog te houden!
De eerste dagen zal het pigment erg donker zijn maar als de korstjes (vliesjes) er af
zijn na een gemiddeld 5 dagen dan wordt de kleur 30-40% lichter bij wenkbrauwen
en eyeliners, en 70% lichter bij lippen. KRAB DE KORSTJES ER NIET AF! . Als de korstjes er af zijn is het mogelijk dat de PMU slecht of gedeeltelijk slecht zichtbaar is. Dit is
een normaal proces. Vanaf de 3e week komt de kleur meestal weer tevoorschijn.
Ga de eerste week na de behandeling niet onder de zonnebank of in de zon. Blijf
daarna uw wenkbrauwen altijd in te smeren met een Sunblock om snel vervagen of
verkleuren te voorkomen
Voor de beste genezing is het beter om 1 week niet te sporten, naar de sauna en/
of het zwembad te gaan. Transpiratievocht (zout) trekt namelijk de pigmenten eruit.
Houdt de permanent make up de eerste 48uur volledig droog! Uitzondering hierop
zijn lippigmentaties die dient u vet te houden en Wenkbrauwpigmentaties d.m.v. de
Microbladingtechniek, deze dient u de 1e dag iedere 2 uur met een neutrale zeepoplossing schoon te maken en daarna dun in te smeren met Bepanthen of Vaseline.
Binnen 1 maand na de behandeling géén Vit.A houdende producten gebruiken of
peelingen op de PMU. Chemische peelingen mogen pas na 6 maanden
Gebruik geen make up op de plaats waar de permanente make up gezet is.
Als u de lippen heeft laten pigmenteren is het raadzaam om géén whitening
tandpasta te gebruiken. Ook zure en pittige etenswaren raden we af omdat dit niet
prettig is aan de wondjes.
Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de
wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

INFORMATIE EN
NAZORGINSTRUCTIE
PERMANENT MAKE UP

De GGD en ook wij vinden het van belang je van tevoren te
informeren over eventuele risico’s.
Lees daarom onderstaande info goed door.
Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je
goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte van
eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl of de salon waar je een PMU
wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt
volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
Laat geen permanente make-up aanbrengen:
•
op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt
ondergaan;
•
op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
•
op een plek waar minder dan zes weken geleden PMU is gezet;
•
op een plek waar minder dan drie maanden geleden een PMU of tatoeage is weg
gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
•
op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
•
als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
•
als je zwanger bent;
•
op het moment dat je een koortslip hebt.
Daarnaast wordt het afgeraden om permanente make-up te laten zetten als je last hebt
van één van de volgende aandoeningen:
•
diabetes;
•
hemofilie;
•
chronische huidziekte;
•
allergie voor pigmentstoﬀen of andere materialen waarmee PMU wordt gezet;
•
immuunstoornis;
•
hart- en vaatafwijkingen.
Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica?
En wil je toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts. Kijk voor
achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Het zetten van de permanente make-up
Omdat er tijdens het zetten van permanente make-up een wond ontstaat is er een kans
op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C.
Controleer daarom of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook
belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe PMU gaat ontsteken.

Let er in ieder geval op dat:
•
de huid voor het zetten van de PMU wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd;
•
de naalden steriel zijn verpakt en deze, net als de inkt, alleen voor jou worden
gebruikt;
•
tijdens het zetten schone tissues, watjes of wattenstokjes worden gebruikt om de
huid schoon te maken;
•
de behandelaar tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of je huid.
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Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat
je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de behandelaar op de hoogte
van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio
waar je een PMU wilt laten zetten, een vergunning heeft.
Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van
het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
Drink 24 uur van te voren géén alcohol, dit bevordert het bloeden en daarna
eventuele zwelling.
Neem geen aspirine of ibuprofen. Paracetamol mag wel.
Gebruikt u bloedverdunners, vraag dan aan uw behandelaar of u 5 dagen van
tevoren mag stoppen. Als u veel bloedt tijdens de behandeling zal het pigment niet
blijven zitten.
Plan niet in de week voorafgaande aan de menstruatie, u bent dan nl extra gevoelig.
Houdt u er rekening mee dat u uw lenzen uit moet doen bij een eyeliner behandeling. Neem een bril mee voor alle zekerheid.
Wimperextensions moeten verwijderd zijn vóór een eyeliner behandeling
Gebruik 1 week van te voren geen crèmes van Nivea, l’Oréal of Olaz rondom de
ogen als u eyeliners wil. Door de samenstelling van deze producten ondervinden
wij problemen met het inbrengen van de pigmenten. Dit geldt ook voor waterproof
mascara.
Als u uw lippen laat pigmenteren laat u dan 2 weken van te voren het gebruik van
lipverzorgende balsems achterwege.
Gebruik geen corticosteroïdencrème ter plekke voorafgaande aan de pigmentatie.
Heeft u een koortslip, dan pigmenteren wij niet.
Wilt u uw lippen laten pigmenteren en u heeft regelmatig last van een koortslip, dan
is het belangrijk dat u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt: Begin 1 week van
te voren met L-Lysine 500 van bv het merk Orthica. 3 per dag innemen. Een andere
mogelijkheid is Acyclovir, dit is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar. Na de behandeling smeren met Zovirax. Voedingssupplementen tot 1 week na de behandeling blijven gebruiken om een uitbraak te voorkomen.

