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NAZORGINSTRUCTIES VOOR DERMALS 

 

 

Je hebt net een Dermal Anchor laten zetten en deze is afgeplakt met een pleister. Laat de pleister 2 á 3 uur 

zitten en verwijder hem daarna voorzichtig.  

 

LET OP! De dermal kan aan de pleister blijven hangen door opgedroogd bloed, haal eerst de randjes van de 

pleister los en werk dan rustig naar de piercing toe. Houd de dermal tegen wanneer je de pleister geheel 

verwijderd.  

 

Week het vuil los (dit kan opgedroogd bloed zijn), dep het vervolgens droog en laat de piercing verder aan 

de lucht drogen. Let hierbij op dat je niet te lang weekt, al je dit toch doet bestaat de kans dat het sieraad 

eruit valt.  

 

Rond de net gezette Dermal Anchor kan de huid rood worden en licht opzwellen. De eerste dagen zal het 

wat gevoelig zijn, maar dit zal snel verdwijnen. Ook na de genezingsperiode kan de piercing af en toe 

geïrriteerd en/of gevoelig zijn of irritatieverschijnselen tonen. Neem bij twijfel altijd contact op met de 

piercer.  

 

De algehele genezingstijd van een Dermal Anchor ligt gemiddeld rond de 3 maanden, dit hangt af van 

verschillende factoren zoals je gezondheid en de verzorging. Het gaatje welke gemaakt wordt om het 

sieraad te plaatsen, moet beschouwd en behandeld worden als een (open) wond.  

 

Om de dermal goed te verzorgen dienen de volgende regels opgevolgd te worden: 

 

• Dek de piercing de eerste 6 weken af met een pleister voor het slapengaan 

• Draag bij het beoefenen van een sport de eerste 3 weken een pleister 

• Reinig eerst goed de handen voordat je de piercing aanraakt, vermijd dit zoveel mogelijk 

• Was de dermal anchor bij voorkeur met een ongeparfurmeerde zeep (bijv Sebamed, Unicura  

of Neutral) en spoel alle zeepresten goed weg. Dep de piercing droog en laat deze verder aan de 

lucht drogen 

• Draag geen strakke of vervuilde kleding 

• Vermijd tijdens het genezingsproces zwembaden, sauna’s en zonnebank 

• Verwijder zelf NOOIT het sieraad, neem bij twijfel altijd contact op met de piercer! 

• Na gemiddeld 3 maanden kan de disk verwisseld worden 

 


