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Jeg har modtaget et skriftligt plejeråd, og jeg godkender hermed
vilkårene for dem og samtykker i, at mine personoplysninger
gemmes i maks. et år grundet produktsporbarhed.
KUNDENS/VÆRGES UNDERSKRIFT

NAVN MED BLOKBOGSTAVER

Udfyld kundejournalen og den øverste del af plejerådet. Riv slippen af
og giv kunden det skriftlige plejeråd. Kunden godkender vilkårene ved at
signere denne kundejournal, som du herefter arkiverer.
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MOBIL

Plejeråd
DATO FOR PIERCING

TID OG STED FOR EFTERSYN

VILKÅR:

· Jeg er mindst 18 år. Hvis dette ikke er tilfældet skal en værge godkende vilkårene.
· Jeg/barnet er helt rask og har ikke nogle sygdomme, som gør at man bør afstå ørepiercinger.
· Blomdahl piercingsmykker er udviklede i samarbejde med hudlæger, så de passer til alle, selv til dig som allerede
har nikkelallergi. Du vælger mellem nøje udvalgt medicinsk plastik (0% nikkel) og ren medicinsk titan. Yderbelægningen
findes udelukkende på de områder af smykket, som ikke er i kontakt med huden. Piercingsmykkerne er desuden designet
med henblik på at opnå det bedste helingsresultat.
· Medicinsk piercing fra Blomdahl bygger på en moderne aseptisk teknik fra sundhedsvæsenet, hvilket indebærer,
at produkter og metoder er udviklede, så der undgås spredning af infektioner ved selve piercingen. Jeg er dog
medvidende om, at hullet efter piercingenprocessen er mit eget/værges ansvar. Et nylavet hul i øret er et lille sår.
Derfor er det vigtigt at tage rigtigt hånd om det under selve helingsperioden, så der ikke opstår infektion. Ved at følge
plejerådene minimerer jeg risikoen for infektion.

www.blomdahl.dk

PLEJERÅD – VIGTIG INFORMATION

1. Rør aldrig ørene med urene hænder.
2. Rengør dine nylavede huller i ørene (for- og bagside)
grundigt både morgen og aften. Lad øreringene sidde
i selv ved rengøring.
· Anvend flydende sæbe og skyld grundigt med rindende
vand når du er i bad eller vasker hår. Tør efter med en ren
papirserviet eller vatpind.
· Anden alternativ rengøring foregår med Blomdahl Piercing
Aftercare rengøringsservietter, som er
skånsomme mod din hud.
Med disse kan du rengøre
mellem øre og smykke/lås.
Lad hullerne lufttørre.
Anvend en ny serviet for
hvert øre og ved hver
rengøring. OBS! Rengør
ikke med sprit eller alkohol.
3. Sørg for, at der altid er rent, tørt og luftigt omkring det
nylavede hul.
4. Dæk ørene, når du anvender hårspray, parfume, sminke,
hårfarvningsprodukter m.m.
5. Vær ekstra forsigtig, når du tager tøj over hovedet, så
øreringene ikke sidder fast i tøjet.
6. Hvis du bader i bassin, sø eller hav: Vent med at bade så
længe som muligt og undgå at have hovedet under vandet.
Rengør enten med flydende sæbe eller Blomdahl Piercing
Aftercare rengøringsservietter efter et bad – se punkt 2 ovenfor.

7. Efter ca 6 uger (brusk ca 12 uger) kan du bytte
øreringene ud med andre øreringe. Således fjerner
man piceringøreringene: Vask hænder og ørene grundigt.
Tag fat i smykkedelen på ørets forside. Tag samtidig fat i låsen
på ørets bagside med den anden hånd. Vrik herefter låsen
i en fast bevægelse frem og tilbage indtil det løsner sig. Tag
forsigtigt piercingøreringen ud og sæt rene nye øreringe i.
8. Det tager op til et år inden hullet er helet fuldstændigt, så vær
opmærksom på følgende:
· Gå ikke uden øreringe da hullet kan krympe og/eller vokse
sammen igen.
· Vær forsigtig, når du skifter øreringe. Eftersom den
nydannede hud indeni hullet er tynd og skrøbelig, har den let
ved at blive beskadiget og der kan derfor let opstå infektion.
Rengør derfor altid øreringen og dine hænder inden du skifter
øreringe, og fortsat med at holde hullet rent, tørt og luftigt.
Hvis du anvender øreringe med lås, bør låsen ikke trykkes
tæt ind mod ørets bagside.
· Risikoen for at udvikle kontaktallergi er størst under det
første år efter piercingen. Du bør derfor også være ekstra
opmærksom i dit valg af øreringe. Vi anbefaler hudvenlige
smykker fra Blomdahl – se plejerådets bagside.
VIGTIGT! Rødme, hævelse, smerte eller udslæt kan være tegn
på infektion: Hvis hullet er i den bløde del af øret, dvs. i øreflippen, skal du tage øreringen ud og vaske området. Hvis det ikke
er blevet bedre dagen efter skal du tage kontakt til din læge. Hvis
hullet er i ørets bruskdel skal du tage øreringen ud, vaske og tage
kontakt til din læge med det samme.
Se flere spørgsmål og svar (FAQ) på www.blomdahl.dk
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ØREPIERCING FORETAGET:

NOTERINGER:

ER DU GLAD FOR
FLOTTE SMYKKER?
Det er vi også. Vi synes desuden, at du skal kunne bære flotte smykker
uden at være urolig for kontaktallergier. Vi synes også at dine børn eller børnebørn skal have
de samme muligheder. Derfor eksisterer Blomdahl.
For skønheden må man lide, siger man. Det synes vi er en ganske kontroversiel tankegang.
Hvorfor skal man behøve at risikere sit helbred for skønhedens skyld?
Nikkelallergi er en uhelbredelig kontaktallergi, som kan udvikles når som helst i livet,
for eksempel, hvis man anvender smykker med nikkel i.
En piercing i øret gør huden ekstra sårbar og risikoen for allergi er størst indenfor
det første år efter piercingen har fundet sted. I samarbejde med hudlæger
har Blomdahl udviklet øreringe som passer til alle, og som er bevist skånsomme.
De passer især til dig der lige har fået lavet en ørepiercing.

At lave flotte smykker kan være en kunst i sig selv. At lave flotte smykker som samtidig tager
hensyn til dit helbred er en endnu større udfordring. Det kræver en ambitiøs produktudvikling,
nøjsommelighed og uafhængige kvalitetskontroller. Det er ikke alle, der klarer dette uden at gå
på kompromis med hudvenligheden. Vi kommer dog aldrig til at gå på kompromis.
Vores smykker skal altid være flotte og sikre at gå med.
Blomdahl er en tryg måde at holde sig flot på hver dag.

www.blomdahl.dk

