OORGAATJES PRIKKEN
Het meest innovatieve systeem om oorgaatjes te zetten.
Het Studex® System75™is nauwelijks voelbaar, bijna volledig geluidloos en dus
ook ideaal voor kinderen. Het is het meest hygiënische systeem: De oorbellen en
de houder zitten in een enkele steriele cartridge, die direct in het instrument
geplaatst kan worden. Doordat de steker zichtbaar is, is het mogelijk om op de
millimeter precies de oorgaatjes te zetten. De cartridge raak nooit uw huid of die
van de oorgaatjes-specialist aan, ook niet tijdens het plaatsen . De gepatenteerde technologie verzekert een zeer zachte plaatsing van de oorbel. De oorbellen
worden met dit innovatief systeem in het oor gezet / geprikt in tegenstelling tot
de oude manier van het gaatjes schieten.
Top kwaliteit
Studex® producten ondergaan een streng bewaakt kwalititeitsproces en
overtreffen zelfs de richtlijnen van de EU (Nikkelwetgeving) alsook de Amerikaans FDA-richtlijnen. (Food and Drug Administration)
De oorbellen zijn gemaakt van de beste kwaliteit chirurgisch staal en zijn
daarom uiterst huidvriendelijk. Elk paar oorbellen is gesteriliseerd en zit in
een verzegelde verpakking. Door de enorme keuze kan elk kind zijn favoriete
paar zelf uitzoeken.

Wat moet u vermijden?

•

Verwijder de oorbel niet onnodig of raak de oorbel niet
onnodig aan.
• Duw de oorbel aan de voorkant mooi tegen het oor aan.
• Duw de pousette niet te dichtbij uw oor. De pousetten
moeten zich altijd aan de achterkant van de oorsteker bevinden om te zorgen voor een voldoende luchtcirculatie. Er is een
inkeping voor de optimale positie van de
pousette.

Studex
ontsmettingsmiddel:

Wat kunt u doen, om het genezingsproces te verbeteren?
•

Laat de eerste oorbellen ten minste weken 6 in de oorlel zonder ze te verwijderen. In het kraakbeen moet de oorbel op
zijn minst 12 weken voortdurend in het oor blijven zitten.
• Na 6 weken (in het geval van de oorlel) of 12 weken (in het kraakbeen), kunt u de oorbellen verwijderen en direct vervangen door een andere oorbel.
• Gebruik alleen oorstekers tijdens de eerste 6 maanden (in het geval van de oorlel) of tijdens de eerste 12 maanden (in het
gebied van kraakbeen) geen oorhangers. De oorbel moet gemaakt zijn van nikkelafgiftevrij chirurgische staal of andere antiallergene materialen. In onze winkel vindt u eveneens vele andere hoogwaardige oorbellen, bijvoorbeeld gemaakt van echt
goud of zilver, die je perfect als vervolg-oorbellen kunt gebruiken.
• Vermijd contact met haarspray, shampoo, zeep etc. bij het pas gemaakte gaatje. Je moet na douchen of baden, het oor
grondig met water spoelen en vervolgens behandelen met een Studex huidverzorgingsproduct.
Lichte zwelling en rood worden van het oor dat direct optreedt nadat de oorbel gezet is, is volledig normaal. Als u onze instructies opvolgt, moeten deze symptomen verdwijnen binnen de 48 uur. Wanneer onevenredige pijnen, zwellingen of roodheid
ontstaan moet u per omgaande een arts bezoeken.

