En binnen in de mond?
Het gedeelte van je piercing dat zich binnenin de
mond bevindt geneest heel snel en heeft niet veel
verzorging nodig.
Zowel voor tong, lip als wang is het voldoende om
gedurende 1 week te spoelen met antibacterieel
mondwater. Dat moet wel nog verder verdund
worden omdat het anders te sterk is. Het makkelijkst is om bij een halfliterflesje flessenwater 4 dopjes mondspoelmiddel te doen en hiervan elke keer
een slok te nemen, gedurende twee minuten te
spoelen en terug uit te spuwen.
Doe dit na het eten en nog een keer tussendoor.
Maximaal 6 keer per dag.
Goede producten om mee te spoelen zijn:
• Easypiercing Mondspoeling
• Perio Aid
• Corsodyl

ZWELLING
Alle piercings die in de mond terechtkomen geven
zwelling. Het meest uitgesproken is de tong en de
wang. De piercing gaat beginnen te zwellen de
ochtend na het piercen. ‘s Ochtends is de zwelling
altijd meer dan ‘s avonds. Tijdens deze periode kan
de piercing pijnlijk of ongemakkelijk aanvoelen. De
enige pijnstillers die hierbij werken zijn deze met
Ibuprofen.
Tongpiercings kunnen de volgende ongemakken
geven, maar die verdwijnen na een goeie week:
• overvloedige speekselproductie en gezwollen
klieren
• tintelende of branderige papillen
• de bovenkant van de tong kan wit-gelig aanslaan
• je kunt een pijnlijke keel hebben en moeite met
slikken
• wit slijm dat uit het gaatje komt

zyz
Mocht je ondanks goede nazorg toch nog problemen
met je piercing ondervinden, of mocht je nog andere
vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren
of kom eens langs in de studio.
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Disclaimer: Deze raadgevingen zijn gebaseerd op een combinatie
van professionele expertise, gezond verstand, onderzoek en uigebreide klinische ervaring. Dit is geen vervanging van medisch advies
van een dokter. Indien u vermoedt dat u een ontsteking heeft, breng
dan een bezoek aan uw dokter. Hou er evenwel rekening mee dat
dokters geen specifieke opleiding gehad hebben met betrekking tot
piercings.
Alle informatie in deze brochure is vrij om te gebruiken mits aanpassing van de vormgeving en het verwijderen van de naam Roxy.

septum
lip
tong
tong web
wang

Gefeliciteerd met je nieuwe piercing!

De verzorging

Om ervoor te zorgen dat de genezing van je piercing
zo vlot mogelijk verloopt is het belangrijk dat u hem
goed verzorgt.

Er zijn verschillende manieren om je piercing goed te
verzorgen. Hieronder worden de twee beste manieren
beschreven. Je mag de twee manieren afwisselen, maar
nooit tegelijk toepassen, dat is te veel van het goede.
Overmatig verzorgen is eerder negatief dan positief.

De hoofdreden van ontstekingen is
het aanraken of draaien met de piercing.
De piercing dus niet bewegen of aanraken.

Belangrijk
Was je handen vóór het verzorgen van de piercing.
Neem het juweel nooit uit.

Plaatsing
Het gezicht heeft de meeste opties wat betreft verschillende piercings. Dit zijn de meest bekende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenkbrauw
Neusvleugel
Septum
Kraakbeen oor
Oorlel
Neusbrug
Lip/Wang
Tong

De genezing
Dit verschilt sterk voor de verschillende piercings
naargelang ze door kraakbeen gaan of niet en hoeveel wrijving en irritatie ze krijgen tijdens de slaap.
Algemene genezingstijden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Wenkbrauw: 8 - 12 weken
Neusvleugel: 8 - 12 weken
Septum: 4 - 6 weken
Kraakbeen oor: 10 - 14 weken
Oorlel: 4 - 6 weken
Neusbrug: 8 - 12 weken
Lip: 4 - 6 weken

Manier 1: Antibacteriële oplossing
Eerst onder de kraan of douche lauw water over de piercing laten stromen, net zolang tot de korstjes rond de
piercing (opgedroogd wondvocht) losgeweekt en grotendeels weggespoeld zijn.
Daarna de piercing droog deppen met keukenpapier.
Hierna een paar druppels van de antibacteriële oplossing rechtstreeks uit het flesje laten druppelen op de
piercing en laten drogen.
Je hoeft de piercing niet aan te raken en zeker niet te
bewegen of te draaien.
Handdoeken of washandjes op de piercing zijn te vermijden omdat dit meestal broeihaarden van bacteriën
zijn.
Doe dit gedurende 4 weken één tot 2 keer per dag.
Daarna de piercing zuiver houden door ze elke dag
onder lauwwarm stromend water te spoelen.
Goede antibacteriële oplossingen zijn:
• Piercing Aftercare (dit is wat je meegekregen hebt)
• Cedium
• Easy Piercing Oranje
Manier 2: gebruik van Salineoplossing
Maak de zoutoplossing nooit zelf maar koop deze kant
en klaar bij de apotheker (0,9 % NaCl) of gebruik de blauwe Easypiercing spray.
Maak een gaasje goed nat met de oplossing die je lauwwarm maakt en leg dit gedurende enkele minuten op de
piercing, hierna afspoelen met zuiver water.
Dit is een natuurlijke manier om je piercing te verzorgen
en mag gedurende de gehele genezingsperiode gebruikt worden. Eenmaal per dag is voldoende.

Wat mag ik NOOIT doen
• Nooit alcohol, zuurstofwater, ether of een ander
agressief product gebruiken om de piercing te
verzorgen. Deze stoppen simpelweg de genezing en zorgen voor meer problemen dan ze
goed doen.
• Nooit zalf of crèmes gebruiken, die verhinderen dat er lucht aan de piercing kan waardoor hij
niet kan genezen en vuil en stof erin blijft kleven wat dan weer moeilijk schoon te maken is.
• De eerste maand niet gaan zwemmen, onder
de zonnebank gaan of naar de sauna gaan.
• Nooit de piercing bewegen. Metaal kan onmogelijk aan huid vastgroeien, als je het juweel geforceerd gaat bewegen, scheur je het wondje
vanbinnen stuk.
• Nooit het juweel uitnemen wanneer je een ontsteking hebt. De gaatjes langs buiten gaan heel
snel dicht en je verliest het kanaaltje waarmee
je de ontsteking kan behandelen wat kan resulteren in een abces.

Tips & Hints
• Let op met make-up, haarlak of andere sprays die
op je piercing terecht zouden kunnen komen.
Dek je piercing af met je hand.
• Slaap zo veel mogelijk op de andere kant van je
hoofd om overdadig getrek en beweging van
de piercing tijdens de nacht te vermijden.
• Zorg voor propere kussenslopen om een infectie opgelopen tijdens het slapen te vermijden.
Een propere t-shirt is een goede tijdelijke kussensloop.
• Let op met lange haren, deze kunnen in de piercing haken waardoor je je kan kwetsen.
• Let bij het borstelen van lang haar op dat je met
de kam of borstel niet in de piercing haakt.
• Spoel de piercing grondig na nadat je je haar
gewassen hebt.

