SKÖTSELRÅD – VIKTIG INFORMATION
1. Vidrör aldrig öronen med orena händer.
Snurra inte på örhängena.
2. Rengör dina nytagna öronhål (fram- och
baksida) noggrant två gånger om dagen.
Använd flytande tvål och rinnande
rent vatten en gång om dagen,
t ex i samband med dusch.
Skölj därefter rikligt med
rinnande vatten och torka
torrt med kleenex eller tops.

OBS! Vid användning av olämpliga örhängen efter läkningsperiodens
slut löper du fortfarande risk att utveckla allergi. Vi rekommenderar
Blomdahl Caring Jewellery – hudvänliga örhängen, utvecklade i samråd
med hudläkare.
Så här tar du bort håltagningsörhänget:
Tvätta öra och händer. Fatta med ena handens fingrar kring smyckesdelen
på örats framsida. Med den andra handen vickar du låset åt ett håll så
mycket att du känner att plasten ger med sig. Vicka sedan på samma
sätt låset åt motsatt håll och låset lossnar lätt.

Kompletterande rengöring sker
lämpligen med Blomdahl
Ear Care rengöringsservetter.
Ta inte ut håltagningsörhängena
vid rengöringen.
3. Se till att det alltid är rent, torrt och luftigt i anslutning till det nytagna öronhålet.
4. Täck örat när du applicerar hårspray, parfymspray, hårfärgningsmedel o dyl.
5. Var extra försiktig när du drar kläder över huvudet så att örhängena inte
fastnar i kläderna.
6. Efter ca sex veckor kan du försiktigt ta ut håltagningsörhängena – gärna direkt
efter dusch/hårtvätt. Var även försiktig när du omedelbart därefter sätter in
örhängen med tunnare stift. Örhängena, liksom händerna som håller i dem,
skall vara noggrant rengjorda.
7. Var inte utan örhängen under första året efter håltagningen. Då kan hålen
krympa och växa igen.
VIKTIGT! Vid infektion: Om hålet är i den mjuka delen av örat, den s k örsnibben,
skall du ta ut örhänget och tvätta rent. Om det inte börjat bli bättre när du vaknar
nästa dag skall du kontakta läkare. Om hålet är i örats brosk ta ut örhänget, tvätta
rent och kontakta omedelbart läkare. Är problemet sådant att du är tveksam om vad
du skall göra – kontakta läkare.

Blomdahl Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför
medicinsk öron- och näshåltagning, navelpiercing och hudvänliga
smycken. Vi erbjuder vackra smycken, men det som gör oss
speciella är att vi alltid sätter de medicinska aspekterna främst.
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